
 

K
ap

it
e

l: 
Fe

jl!
 In

ge
n

 t
ek

st
 m

ed
 d

en
 a

n
fø

rt
e 

ty
p

o
gr

af
i i

 d
o

ku
m

e
n

te
t.

 

0 

 

 

  

77 afsnit 

 

 Molly og Viggo gennem hele Bibelen 

Af Dorthe Lykke Jensen 

Børn & Tro 

www.børnogtro.dk 



Børn & Tro 
 

1 
 

Indholdsfortegnelse – Det Gamle Testamente m.m. 

Side Indhold 
3 Indledning m.m. 
4-5 Dukketeatrets fem grundregler m.m. 
6-7 GPS 1 – Skabelsen 1 
8-9 GPS 2 – Skabelsen 2 
10-11 GPS 3 – Adam, Eva, træet og slangen 
12-13 GPS 4 – De første børn 
14-15 GPS 5 – Enok 
16-17 GPS 6 – Noa 
18-19 GPS 7 – Abrahams kald 
20-21 GPS 8 – Abrahams gave 
22-23 GPS 9 – En brud til Isak 
24-25 GPS 10 – Jakob og Esau 
26-27 GPS 11 – Jakob rejser hjemmefra400 
28-29 GPS 12 – Josef – yndlingsbarnet 
30-31 GPS 13 – Josef bliver solgt 
32-33 GPS 14 – Josef i fængsel 
34-35 GPS 15 – Josef bliver belønnet  
36-37 GPS 16 – Josef tilgiver 
38-39 GPS 17 – Moses bliver født 
40-41 GPS 18 – Moses møder Gud 
42-43 GPS 19 – Moses går til Farao  
44-45 GPS 20 – De ti plager 
46-47 GPS 21 – Gennem det Røde hav 
48-49 GPS 22 – Folket brokker sig 
50-51 GPS 23 – De ti bud  
52-53 GPS 24 – Guldkalven  
54-55 GPS 25 – De tolv spioner 
56-57 GPS 26 – Kobberslangen 
58-59 GPS 27 – Moses og Josva 
60-61 GPS 28 – Det røde tov 
62-63 GPS 29 – Jeriko erobres 
64-65 GPS 30 – Gideon 
66-67 GPS 31 – Samuel 
68-69 GPS 32 – David salves til konge 
70-71 GPS 33 – David og Goliat 
72-73 GPS 34 – David og Jonatan 
74-75 GPS 35 – David bliver konge 
76-77 GPS 36 – David og Mefiboshet 
78-79 GPS 37 – Salomon 
80-81 GPS 38 – Elias på flugt 
82-83 GPS 39 – Elias kæmper 
84-85 GPS 40 – Elias flygter igen 
86-87 GPS 41 – Elisa og enkens olie 
88-89 GPS 42 – Naaman 
90-91 GPS 43 – Josija 
92-93 GPS 44 – Daniel i et fremmed land 
94-95 GPS 45 – Flammeovnen 
96-97 GPS 46 – Daniel hos løverne 
98-99 GPS 47 – Nehemias 
100-101 GPS 48 – Ester 1 
102-103 GPS 49 – Ester 2 
  



Børn & Tro 
 

2 
 

Indholdsfortegnelse – Det Nye Testamente 

Side Indhold 
104-105 GPS 50 – Advent 
106-107 GPS 51 – Maria og englen 
108-109 GPS 52 – Jesus bliver født 
110-111 GPS 53 – De vise mænd 
112-113 GPS 54 – Jesus som barn 
114-115 GPS 55 – Jesus vælger sine disciple 
116-117 GPS 56 – Miraklet ved brylluppet 
118-119 GPS 57 – Den lamme mand og hans venner 
120-121 GPS 58 – Bartimæus 
122-123 GPS 59 – Jairus og den syge kvinde 
124-125 GPS 60 – Jesus velsigner 
126-127 GPS 61 – Jesus går på vandet 
128-129 GPS 62 – Jesus forvandles 
130-131 GPS 63 – Zakæus 
132-133 GPS 64 – Det forsvundne får 
134-135 GPS 65 – Den fortabte søn 
136-137 GPS 66 – Palmesøndag 
138-139 GPS 67 – Det sidste måltid 
140-141 GPS 68 – Jesus på korset 
142-143 GPS 69 – Opstandelsen 
144-145 GPS 70 – Peter møder Jesus igen 
146-147 GPS 71 – Himmelfarten 
148-149 GPS 72 – Pinse 
150-151 GPS 73 – Peter og den lamme mand 
152-153 GPS 74 – Peter i fængsel 
154-155 GPS 75 – Paulus møder Jesus 
156-157 GPS 76 – Paulus og Silas i fængsel 
158-159 GPS 77 - Johannes på Patmos 

  



Børn & Tro 
 

3 
 

Indledning 

Molly og Viggo er gode venner. Molly elsker sin Bibel og læser tit i den. Hun udvælger de 
bedste historier og fortæller dem videre til Viggo. Når hun besøger ham, sker der ofte 
noget, der passer sammen med dagens historie. 
 

Struktur 

Der er to dukketeatre til hver bibelhistorie, så strukturen bør være: 

Dukketeater - del 1 

Bibelhistorie - fortalt af leder eller på anden måde 

Dukketeater - del 2 

 

Rekvisitter 

I de fleste dukketeatre er der forslag til rekvisitter, som vil gøre stykkerne mere levende. 
Det er naturligvis altid muligt at skære ned på disse for at spare tid. Det kan være en god 
idé at have et lille bord bag forhænget, som rekvisitterne kan stå på, så publikum kan se 
dem. Viggos tidsmaskine lavet af en papkasse bruges flere gange i løbet af de 77 afsnit både 
som tv, tidsmaskine og rumraket. Den kan derfor være en god ting at gemme. 
 
Du kan købe et tøjstativ, der kan bruges til dukketeater, billigt i IKEA eller Jysk. For 
eksempel er Jerslev fra Jysk (cirka 150 kroner) meget velegnet, da det blandt andet kan 
justeres i højden. Vi anbefaler stof til mørklægningsgardiner som forhæng. Det kan for 
eksempel købes i butikken Stof 2000 for cirka 130 kroner pr. meter (bredde 150 cm). 
 

Her kan Molly og Viggo købes 

Dukkerne Molly og Viggo kan købes hos www.pjerrotmagic.dk eller www.onewayuk.com 
under navnene ”Stuart Large” og ”Ruthie Price Large”. 
 
Her kan Molly og Viggo ses 

Alle dukketeatrene er optaget til børneprogrammet GPS. Programmerne kan downloades 
fra www.opdagnyt.dk og vises til børnene, hvis I ikke selv har mulighed for at opføre 
stykkerne. 
 
Kurser i dukketeater 

Ønsker I som medarbejdergruppe et begynderkursus i dukketeater, er I mere end velkomne 
til at kontakte Børn & Tro. 
 

http://www.pjerrotmagic.dk/
http://www.onewayuk.com/
http://www.gps-tv.dk/
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Dukketeaterets fem grundregler 

1. Dukkerne kommer roligt frem på scenen. De springer ikke frem, da dette kan 
skræmme yngre børn. Der kan selvfølgelig være undtagelser fra denne regel.  
 

2. Dukkerne er oppe i navlehøjde, så man ikke kun ser hovedet eller modsat ser 
dukkeførerens arm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dukkerne åbner munden på hver stavelse. Det er vigtigt, at munden åbnes nedad og 
ikke opad. Derfor skal tommeltotten føres ned, ikke resten af hånden op. Denne 
metode ser mest naturlig ud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dukken skal have øjenkontakt med publikum. Ofte kigger dukkerne op i loftet, fordi 
det er nemmest for dukkeføreren, men det virker ikke så godt på publikum. Hvis 
dukkerne taler sammen, er det vigtigt, at de ikke hele tiden kigger på hinanden men 
husker at kigge på publikum ligesom en skuespiller gør i teateret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Når dukkerne er færdige, lister de stille og roligt ned bag forhænget. Dukkerne 
lægges i en kasse eller pose, så publikum ikke kan se dem. 
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Sådan styres dukkearme 

1. Du kan sætte en pind fast på armen med en elastik på følgende måde: 
 
a. Lav en løkke rundt om pinden 
b. Sæt to fingre ind igennem elastikken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Tag elastikken rundt om pinden 
d. Tag dukkearmen igennem hullet i elastikken, så pinden er på forsiden af armen 
e. Gem pinden under ærmet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Det er naturligvis nemmest kun at sætte pind på den ene arm – især for begyndere 
 

3. Ønsker du at styre begge arme med pinde, kan du enten bruge en ekstra hjælper 
eller benytte følgende metode: 
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GPS 1 
Skabelsen 1, del 1                 CD 1 Spor 1 

Rekvisitter: Bibel, sider fra en matematikbog 

 

(Viggo ligger dækket af sider fra hans matematikbog, Molly kommer ind på værelset med Bibelen under armen) 

Molly Viggo, Viggo, så er jeg her. Øhhhh… Viggo? Hvor er du, Viggo? Og hvad er der lige sket med din… matematikbog?  

(Molly rører ved ”stakken af sider”, der så bevæger sig) 

Molly Argggg! (Forskrækket) 

Viggo Aæærgååg! (Forskrækket) 

Molly Viggo! Det var ikke sjovt! 

Viggo Hvorfor vækker du mig på den måde? Det var altså noget af et chok! 

Molly Hvad er der sket, Viggo? Med din matematikbog? 

Viggo Jeg syntes selv, at det var en god ide! 

Molly Hvad? 

Viggo Jeg er såå træt af bøger! Især skolebøger. Har du tænkt over, hvor tunge, vores skoletasker er? 

Molly Øh, næ, jeg kan godt li bøger. Jeg har taget en med i dag. 

Viggo Ja, typisk! Men jeg er så træt af at slæbe alle de bøger med i skole hver dag. Og så fik jeg den geniale ide, at klippe 

min matematikbog i stykker og så kun tage én side med hver dag. 

Molly Lad mig gætte… Læreren blev ikke så glad for din ide. 

Viggo Altså, det gik meget godt et par dage. Hun opdagede det ikke rigtigt. Men så skulle vi pludselig ikke lave side 17 som 

vi var nået til, men i stedet lave side 25, som lå derhjemme. Og så blev hun ikke så glad. 

Molly Helt ærlig, Viggo. Og nu er du blevet sat til at samle bogen med tape eller hvad?  

Viggo Jeg hader bøger!  

Molly Jeg elsker bøger. Se, hvad jeg har taget med idag! 

Viggo Den var tyk! 

Molly Men den er god. Den hedder Bibelen. Jeg fik den af min farmor, da jeg var en lille dukke. Der kunne jeg ikke læse. 

Men det kan jeg nu. 

Viggo Har du tænkt dig at læse hele den bog?  

Molly Måske. 

Viggo Hvorfor det? 

Molly Den er spændende! 

Viggo Hvorfor det? 

Molly Den handler om Gud. 

Viggo Gud? 

Molly Ja, den er fyldt af spændende historier. Prøv engang at høre, hvad der står her helt i starten: ”I begyndelsen skabte 

Gud himlen og jorden”. 

Viggo Var det ham, der gjorde det? 

Molly Hvem skulle det ellers have været? 

Viggo Næ, det ved jeg ikke. Batman, Superman eller måske Spiderman. 

Molly Nej, Viggo, det var altså Gud. Prøv engang at hør… 

(Kigger begge i bogen, bladrer, peger og læser.) 
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GPS 1 
Skabelsen 1, del 2                 CD 1 Spor 2 

Rekvisitter: Som i del 1. 

 

Viggo Det var vildt at høre. 

Molly Ja, ikk! Jeg sagde jo, at det var en spændende bog. 

Viggo Ja, hvis bare den ikke skal ligge i min skoletaske! 

Molly Ha ha! Prøv at se, min farmor har skrevet noget til mig på den første side: ”Kære Molly. Jeg giver dig denne Bibel, og 

håber, at den vil blive din vejviser gennem livet. Kærlig hilsen Farmor”. 

Viggo Vejviser? Hvad i alverden er det? 

Molly En vejviser er et slags kort, som man bruger, når man skal finde vej. Den viser vejen!! 

Viggo Er det så ikke bedre med en GPS, som man kan sætte ind i bilen? Eller måske have i sin telefon? 

Molly En GPS er også en vejviser, men sådan en tror jeg ikke, at min farmor kender. 

Viggo En vejviser gennem livet. Hmm. Hvad mener din farmor? Hvordan vil hun bruge Bibelen som en GPS? Sådan her 

måske: Jeg skal finde hen til Sigurd, så jeg slår op på side sytten: ”Gå 100 meter lige frem. I næste vejkryds vil du 
møde en hund, der står og tisser op ad en lygtepæl. Klap ikke hunden, men gå til venstre op ad hovedgaden”. 

Molly Viggo! Det er i hvert fald ikke, hvad hun mente! Måske kan Bibelen hjælpe en, når man ikke ved, hvad man skal gøre 

her i livet. 

Viggo Nå! Så man siger: ”Kære Gud, hvilken side i min matematikbog skal jeg have med i skolen i morgen?” Så slår man 

op et tilfældigt sted i Bibelen, og der står: ”… 35 køer …”, så er det helt sikkert side 35, jeg skal have med i morgen. 

Molly Viggo, nu synes jeg, at du fjoller for meget. 

Viggo Men det er da et godt spørgsmål, Molly, ik? Hvordan kan Bibelen være en GPS? Hvad mener din farmor egentlig? 

Molly Jeg tror, at det betyder, at man kan lære noget af de historier, man læser, og så kan man bruge dem til noget i 

hverdagen. 

Viggo Hvad? 

Molly I dag har jeg for eksempel lært, at Gud har skabt alt, så han er ret god, og at det er godt at lære noget mere om ham. 

Viggo Hmmmm… Måske har du ret, Molly. Du er nu også så klog! 

Molly Tak 

Viggo Så… kan du ikke lige hjælpe mig med den her matematikbog? 

Molly Jo, det kan jeg da godt. 

Viggo Vi skal i hvert fald have side 17 før side 25. Og de der skal da ikke vende på hovedet.  

Molly Ad!!!! Viggo! Hvorfor er der leverpostej på side 23??!!! Nå, hit med tapen. 
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GPS 2  
Skabelsen 2, del 1                 CD 1 Spor 3 

Rekvisitter:  Bibel, tryllestav, kappe til Viggo, politibil, tørklæde til at dække politibl 

 

Molly Hej Viggo, så er jeg her! 

Viggo Abrakadabra, yksi kaksi kolme! 

Molly Øh, hej Viggo! 

Viggo Det var godt du kom, Molly! For nu skal du se noget helt vildt, du aldrig har set før! 

Molly Wow!  Det havde jeg ikke lige regnet med. 

Viggo Her under dette tørklæde ligger en brandbil. Og om ganske få sekunder vil jeg, den store Trylle-Viggo, forvandle 

brandbilen om til en kanin! 

Molly Okaayyy!! 

Viggo Sig efter mig: Yksi 

Molly Y-yksi? (Lyder skeptisk under gentagelserne) 

Viggo kaksi 

Molly Kaksi 

Viggo kolmeeee! 

Molly kolme? 

Viggo Og så tre slag med tryllestaven (bankelyde) og vupti! (Pause) Hov! Den er blevet til en politibil i stedet for. 

Molly Nå, men det er da også meget flot tryllet frem.  

Viggo Nej, men, men… Men hvor er Kiwi? (Leder løs under samtalen) 

Molly Kiwi? 

Viggo Ja, altså, min kanin. Du ved, den hedder Kiwi. 

Molly Nå, ja.  

Viggo Kiwi, Kiwi, hvor er du??? Jeg bliver lidt smånervøs nu.   

Molly Havde du øvet dig længe på den tryllekunst? 

Viggo Nej, det var bare sådan en ide jeg fik i morges, da jeg lå og tænkte på alt det der, du har fortalt om Gud. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Ja, det der med, at han tryllede jorden frem og tryllede dyrene frem og sådan noget.  Han må vel være verdens 

bedste tryllekunstner. 

Molly Nej, det er han ikke! 

Viggo Hvad mener du, han er da i hvert fald langt bedre end mig! 

Molly En tryllekunstner bruger tricks, når han tryller noget frem. I virkeligheden har han jo gemt det i lommen eller i ærmet 

eller hvor han nu gemmer det.  

Viggo Nååååå!?? 

MOLLY Gud brugte jo ingenting til at skabe jorden med!  

Viggo Var det bare sådan: Bingo bango bongo! Og så var den der bare!  

Molly Præcis! 

Viggo Ja, så er han i hvert fald meget mere end verdens bedste tryllekunstner! 

Molly Skal vi ikke lige finde Kiwi! 

Viggo Jo!  

Molly Kiwi! 

Viggo Kiwi (Forlader scenen og fortsætter med at kalde på Kiwi.) 
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GPS 2  
Skabelsen 2, del 2                 CD 1 Spor 4 

Rekvisitter:  Som i del 1 

 

Molly Det var da godt, vi fandt Kiwi! 

Viggo Jeg forstår bare ikke, hvordan det kan være, at vi fandt hende inde i køleskabet. 

Molly Nej, det var også lidt mærkeligt, Viggo! Men… Hvorfor hedder hun egentlig Kiwi?` 

Viggo Det lød bare lidt dumt, da jeg prøvede at kalde hende Appelsin. 

Molly Nååå…Øh! Men tilbage til det der med Gud. Jeg har gået og tænkt over, hvor sjov og fuld af fantasi, han er. 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Altså, alle de ting, han har skabt, er jo forskellige. Jeg kan godt forstå, at han skabte koen og hønen, men hvorfor 

skabte han giraffen? Var det bare fordi han er så mega-fuld af fantasi, at han synes, at den kunne være sjov at lave? 

Viggo Måske. Jeg elsker at se på pingviner. De er bare så morsomme, når de sådan kommer vraltende hen ad isen! Bom 
bom bom bom bom bom bom bom (Viggo viser med kroppen hvordan.) 

Molly Men når man tænker over det, så er det jo faktisk endnu vildere, at han skabte så mange forskellige slags 

mennesker. 

Viggo Hvad mener du? Vi ligner da rimeligt meget hinanden. Altså, vi har alle sammen en kort hals, to ører, to ben, ti tæer, 

ti fingre og så videre. Det har de fleste af os i hvert fald. Altså, selvfølgelig er vi lidt forskellige, men alligevel ikke. Det 
er jo ikke ligesom giraffer og pingviner. 

Molly Jo! Det synes jeg faktisk, at det er. Du og jeg er da vildt forskellige. 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Altså hjemme hos mig sker det i hvert fald aldrig, at kaninen ender med at sidde inde i køleskabet. 

Viggo Ja, altså, det var jo heller ikke så smart, vel! Men du må da indrømme, at der sker mange sjove ting, når du er 

sammen med mig, ikke? 

Molly Jo! Der er sådan lidt mere… roligt… hjemme hos mig. 

Viggo Jeg kan nu også godt lide at være hjemme hos dig, for så slapper jeg rigtig meget af – især inde på dit værelse, og 

lige pludselig så bliver det meget nemmere for mig at lave mine lektier. 

Molly Det er nok også fordi, jeg hjælper dig. 

Viggo Ja, det er godt, vi har hinanden! 

Molly Ja! Du har meget fantasi og du er vildt sjov! Og jeg er… 

Viggo En nørd! 

Molly Jeg ville have sagt: God til at læse og den slags. 

Viggo Du har ret. Det lyder også lidt pænere. Du er faktisk min bedste ven, Molly.  

Molly I lige måde, Viggo. Så længe du bare ikke skal passe min kanin, når jeg tager på ferie! 

Viggo Hov, hov, pas lige på, hvad du siger, ik! 

Molly (fnis). Skal vi gå ud at lege? 

Viggo Ja, og jeg har lige en tryllekunst mere, jeg gerne vil vise dig udenfor. 

Molly Hov, hvad blev der egentlig af politibilen? 

Viggo Øh?? 

Molly Det kan da være, at vi lige skal kigge i mikroovnen, inden vi går. 

Viggo Haha! Meget morsomt, Molly. 
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GPS 3  
Adam, Eva, træet og slangen, del 1               CD 1 Spor 5 

Rekvisitter:  Bibel, superheltkostume 

 

Molly Viggo, så er jeg her! Altså, hvor er den dreng, dog henne? Jeg synes aldrig, at han er her, når jeg kommer på besøg. 
Men det var da godt, at jeg tog min bibel med, så kan jeg læse lidt i den, mens jeg venter. Argg! (Skriger forskrækket. 
Viggo dukker op iført et slags superheltkostume). 

Viggo (Helt oppe at køre) I en kold, klam, våd, forhadt, forfærdelig verden er der en, der står imod for at bekæmpe ondskab 

og krig: Det er Super-Viggo! 

Molly Nå men tak! Så vågnede jeg da også i dag, Viggo! 

Viggo Viggo?? Jeg er ikke Viggo! Jeg er SUPER-VIGGO. Elsket og beundret af hele Danmark, ja faktisk hele verden. Husk 

det nu, skat! 

Molly Du skal IKKE kalde mig skat! 

Viggo Undskyld, skat, øh jeg mener Molly 

Molly Ok, hvad er det så lige, Super-Viggo kan, som er så fantastisk? 

Viggo Han kan alt! Han kan hjælpe gamle damer over vejen, opklare bankrøverier og gribe flyvende stegepander! 

Molly Flyvende stegepander? 

Viggo ja, flyvende stegepander! 

Molly Jeg har aldrig set en flyvende stegepande! 

Viggo Det har jeg!  

Molly Hvornår? 

Viggo I går! (Skifter og lyder lidt flov og trist) Og jeg ville have ønsket, at jeg havde grebet den. 

Molly OK, Viggo, hvad har du lavet? Fortæl lige den rigtige historie, ik! 

Viggo Altså, jeg skulle passe min lillebror, Otto, altså bare i en halv time. Og jeg lovede min mor, at jeg nok skulle passe på 

ham. Men så kedede vi os lidt, og jeg ville bare have det lidt sjov, og så tog jeg en stegepande og legede, at jeg var 
super-kok, der lavede pandekager.  

Molly Hvad skete der, Viggo? 

Viggo Altså det, det gik meget godt i starten, men så pludselig så tabte jeg panden, mens den svingede rundt. Og den røg 

lige forbi Ottos hoved og ud gennem køkkenvinduet. 

Molly Ej, Viggo, du ser ud som om, at du har det vildt skidt! 

Viggo Jaaa, jeg har det mega-monster-dårligt, Molly. Jeg kunne have ramt Lille Otto. Og jeg smadrede et vindue og 

ødelagde stegepanden. Min mor blev vildt sur og min far siger, at jeg ikke får lommepenge i en hel måned. 

 Molly Orv!  

Viggo Hvorfor kan man ikke bare være sådan en Super-Viggo altid? Det ville jeg bare så gerne. Jeg vil bare altid være god 

og hjælpe og gøre mit bedste. Hvorfor er det så svært? 

Molly Godt spørgsmål! Jeg har lige læst en historie i Bibelen, som handler om nogle, der også gjorde noget, de ville ønske, 

at de aldrig havde gjort. 

Viggo Fortæl, Molly fortæl. Bare få mig til at glemme min dårlige samvittighed… og mine lommepenge. 
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GPS 3  
Adam, Eva, træet og slangen, del 2               CD 1 Spor 6 

Rekvisitter:  Som i del 1. 

 

Viggo Så det var altså Adam og Evas skyld, at jeg ikke kan være Super-Viggo og at køkkenvinduet er smadret! 

Molly Arrrrr – er det ikke lidt strengt at sige? 

Viggo Men det var da dem, der åd af frugten. Og det var endda Gud, der havde sagt, at de ikke måtte. 

Molly Og det var din mor, der havde sagt, at du skulle passe på. Men det var dig, der valgte at lege Super-Viggo med 

stegepanden alligevel. 

Viggo Jeg troede, at du var min ven Molly, og jeg troede ikke, at der ville ske noget alvorligt. 

Molly Jeg er din ven, jeg prøver bare på at sige, at vi alle sammen må indrømme, når vi har været et fjols. 

Viggo Det er jo nemt nok for dig at sige, lille Super-Molly. Du gør jo alting helt perfekt. 

Molly Jeg er ikke perfekt. 

Viggo Nå, hvad har du da gjort? 

Molly Ikke noget, du skal blande dig i! 

Viggo Hov hov, hvad sker der lige med lille Super-Molly?  

Molly Lad os snakke om noget andet. 

Viggo Næ, du har det vildt dårligt. Hvad har du gjort? Kom ud med det. Du får det meget bedre!! 

Molly Viggo, bland dig udenom! 

Viggo Ud med det, Molly! 

Molly Jeg kan ikke engang sige det højt. Jeg hvisker det lige til dig (hviskelyde) 

Viggo HAR DU HÆLDT SKOLEMÆLK PÅ SOFIES MALERI??  

Molly Ikke, så højt, Viggo! 

Viggo Sig det nu! 

Molly Sofie og mig. Vi… Det er ikke altid, at vi er lige gode venner. Vi skal altid konkurrere om, hvem der er bedst. Og så 

her i mandags havde Sofie lavet et ret flot maleri, men jeg er ikke så god til sådan noget, så mit var ikke så flot. 
Malerierne skulle udstilles på skolen, og så stod hun bare og grinede af mit. Jeg blev så tosset, at jeg lod som om, 
jeg spildte min mælk ud over hendes maleri. Maleriet blev ødelagt, og læreren troede heldigvis, at det var et uheld, 
men Sofie og jeg har været mega-meget uvenner lige siden. 

Viggo Du er jo værre end mig! 

Molly Der er vist ingen af os to, der er særlig super-agtige. 

Viggo Næ, men det hjælper faktisk at indrømme det! 

Molly Ja, jeg ville bare ønske, at jeg kunne blive bedre venner med Sofie. Hun får mig altid til at være på sådan en måde, 

som jeg ikke kan li’ at være. 

Viggo Måske kan du finde et eller andet i Bibelen, der kan hjælpe dig. Den plejer jo at gøre dig så glad.  

Molly Men Bibelen er bare så tyk, hvor skal jeg begynde? 

Viggo Ja, du kunne jo bare start fra en ende af. Du er jo nok ikke det eneste barn i verden, der har haft problemer med et 

andet barn. 

Molly Jeg prøver Viggo. Jeg skal nok fortælle dig, når jeg har fundet ud af noget.  

Viggo OK, men hold dig lidt langt væk fra skolemælk indtil da, ik? 

Molly Ja, hvis du holder dig væk fra stegepander. 

Viggo Det er i hvert fald nemt nok, for vi har ikke nogen længere. 

(Viggo kigger trist på publikum. Molly kigger på ham og så på samme måde til publikum.) 
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Molly Hey Viggo! 

Viggo (Dukker op med store briller og en pædagog-agtig stemme.) Hej Molly, hvordan har du det i dag? 

Molly Øh, Viggo, hvad sker der lige for dig? 

Viggo Jeg synes, at det er vigtigt, at øh, du deler dine følelser med mig, så jeg stiller lige mit spørgsmål igen: Hvordan har 

du det i dag? 

Molly Er du helt OK, Viggo? 

Viggo (Nu med normal stemme.) Ja ja, jeg leger bare psyskolog 

Molly Psykolog? Hvorfor det? 

Viggo Fordi vi har fået en psykolog i klassen, som sidder med i timerne, fordi han skal kigge lidt på os. Han hedder Søren, 

og jeg kalder ham for Zzzøren Zyskolog. 

Molly Hvorfor er der en psykolog i jeres klasse? 

Viggo Det er vist noget med, at Tais altid driller Jannik eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt rigtigt. Vi skulle alle sammen 

snakke lidt med psykologen i dag. ”Hvordan har du det i din klasse?” spurgte han mig om. 

Molly Hvad svarede du så? 

Viggo Jeg spurgte ham, om jeg måtte fortælle ham det helt ærligt, og det sagde han, at jeg godt måtte. 

Molly Og? 

Viggo Så sagde jeg, at jeg synes, at vi fik alt for mange lektier for, og at jeg ikke kunne forstå, hvorfor vi ikke lærer mere 

vigtige ting i skolen. 

Molly Vigtige ting? 

Viggo Ja, altså som for eksempel hvordan man bygger en rumraket eller hvordan man tryller en brandbil om til en kanin. 

Molly Hvad sagde psykologen til det? 

Viggo Han øh så lidt mærkelig ud i ansigtet, men øh så fik vi da også snakket lidt om Tais og Jannik og deres problemer. 

Molly Jeg ville ønske, at der var en psykolog i min klasse. 

Viggo Hvorfor det? 

Molly Kan du huske, at jeg fortalte dig om Sofie? 

Viggo Jaja, det er hende, du altid er uvenner med, ik’? 

Molly Jo, og jeg har gået og tænkt over, at jeg faktisk er ret ked af det, der sker, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved 

det. For jeg synes, at hun er så irriterende. Men alligevel, så kan jeg heller ikke rigtig lide sådan som jeg opfører mig, 
når hun er i nærheden. 

Viggo Lad mig hjælpe dig. Jeg leger lige psykolog. Jeg har nemlig lært en hel masse fra ham Zzøren! (psykologstemme) 

”Kan du tegne en smiley her på papiret, som viser, hvordan du har det med Sofie.” 

Molly Helt ærlig, Viggo! Du er lidt plat nu! 

Viggo Kom nu bare, Molly. (Normal stemme.) 

Molly OK. Så giv mig lige lidt fred, så tegner jeg.  

Viggo OK. 
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Viggo Har du fået tegnet smiley’en, der skal vise mig, hvordan du har det med Sofie?  

Molly Ja. 

Viggo Godt, så leger jeg lige Zzzøren ZzZyskolog igen: (fortsætter med psykologstemme) Hvordan ser din smiley ud, 

Molly? 

Molly Det er en meget sur smiley. 

Viggo Hvorfor det?  

Molly Sofie og jeg bliver tit uvenner. 

Viggo Hvorfor gør I det?  

Molly Hun driller mig, når der er noget, jeg ikke er god til. 

Viggo Hvorfor tror du, at hun gør det? 

Molly Fordi hun er… dum!?!? 

Viggo Hvorfor synes du, Sofie er dum??  

Molly Nogle gange, når jeg fortæller hende, hvor mange bøger, jeg har læst og hvor mange ekstrasider i matematik, jeg 

har lavet, så laver hun bare sådan et grimt ansigt tilbage til mig. 

Viggo Hvorfor gør hun det, tror du?  

Molly Måske har hun ikke fået lavet ligeså mange som mig. Hun er ikke så god i skolen. Kun til billedkunst og idræt. 

Viggo (Med normal stemme.) Molly, helt ærlig! Du er da vildt tarvelig overfor Sofie! Hvis hun ikke er så god i skolen og du 

bare blærer dig overfor hende hele tiden, så… 

Molly (afbryder) Jeg gjorde det ikke for at være tarvelig. Jeg er bare glad, når jeg har fået lavet en masse gode ting. Hun 

driller jo også mig! For eksempel med mit dårlige maleri! 

Viggo Ej, nu må du altså stoppe, Molly! Sådan ville du da aldrig opføre dig overfor mig, selvom jeg heller ikke er særlig god 

til alt det der med at læse og sådan. 

Molly Men du er jo min ven, og du driller mig jo heller ikke. Jeg blev altså ret ked af det over det der med maleriet.  Nåååå! 

Tror du, at hun er ked af, at hun ikke er så god i skolen? Tror…tror du, at hun er …misundelig på mig? 

Viggo Blingelingeling. Ding ding ding. Bingo! Og vi har en vinder! 

Molly Det har jeg aldrig tænkt over! Du har nok ret! Jeg må vist hellere prøve at lade være med at blære mig så meget. 

Og… måske kunne jeg også rose hende, når hun der er noget, hun er god til. Altså en gang i mellem i hvert fald. Du 
da faktisk en meget god psykolog, Viggo. 

Viggo Tak. Det bliver lige…, lad mig se… fem kroner! 

Molly Som om! Jeg vil gerne hjælpe dig med lektierne i stedet for. 

Viggo Åh, Molly! Nu havde vi det jo lige så sjovt. Vil du ikke hellere læse en historie for mig? 

Molly OK. 
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Molly Hej Viggo! (Viggo kommer op med dykkerbriller og snorkel på og laver boblelyde – fortsætter med utydelig stemme)  

Viggo  Hej Molly! Dejligt vejr i dag, ik? Hvordan går det? 

Molly Hvad siger du? 

Viggo (Stadig med utydelig stemme) Hej Molly! Dejligt vejr i dag, ik? Hvordan går det? 

Molly Øh?? 

Viggo (Stadig med utydelig stemme) Jeg prøver lige igen: Hej Molly! Dejligt vejr i dag, ik? Hvordan går det? 

Molly Gider du ikke lige tage den snorkel ud og prøve igen? 

Viggo OK. Hej Molly! Dejligt vejr i dag, ik? Hvordan går det? 

Molly Men det går da godt. Jeg har faktisk haft det vildt sjovt de sidste par dage, for mig og Sofie vi har hygget os så meget 

lige fra forleden, hvor jeg… 

Viggo (afbryder). Altså snakker vi om, Sofie Sofie? Altså dumme Sofie, der altid driller dig? 

Molly Men hun er slet ikke dum. Kan du ikke huske, at vi snakkede om, at hvis jeg nu prøvede at lade være med at blære 

mig overfor hende, så ku det… 

Viggo (Afbryder) Ahh jo! Det var jo mig, der legede Zøren Zyskolog og hjalp dig! 

Molly Ja, og mange tak for det, men jeg syntes altså også, at det var Bibelen, der hjalp mig.  

Viggo Det var da mig, der hjalp dig! 

Molly Det var både dig og Bibelen! 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Det startede jo med, at de historier, vi havde læst i Bibelen, fik mig til at tænke over, at jeg på en eller anden måde 

ville have det lidt bedre med Sofie. Men jeg vidste bare ikke hvordan. 

Viggo Og det var derfor, at du havde brug for mig! 

Molly Ja, OK Viggo! Og nu begynder jeg mere og mere at forstå det, min farmor skrev til mig forrest i Bibelen. 

Viggo Øh, hvad var det nu, der stod? 

Molly At Bibelen kunne være min vejviser gennem livet. 

Viggo Din GPS! 

Molly Ja. 

Viggo Men så var jeg jo også din GPS. 

Molly Hmmmm… Det skal jeg lige tænke lidt over. Men jeg synes i hvert fald, at det er godt, at Bibelen kan hjælpe os med 

de ting her i livet, vi ikke helt kan finde ud af. 

Viggo I dag har jeg i hvert fald ikke brug for Bibelen, for jeg skal nemlig ud og dykke med min storebror, Sigurd.  

Molly Du kan da godt få brug for Bibelen alligevel.  

Viggo Nej! 

Molly Hvorfor ikke? 

Viggo Altså, for det første, så er det lidt svært at svømme med Bibelen under armen og for det andet, så tror jeg, at den vil 

blive ret så våd. 

Molly Haha! Viggo! Det er jo ikke sådan, at man skal bruge Bibelen. 

Viggo Jamen hvordan så? 

Molly Du ved det da godt, Viggo. Altså, man lærer noget om livet ved at læse i Bibelen. 

Viggo Hmmmm…. 

Molly Og så hjælper den med at finde ud af, hvad man skal gøre nogle gange, når man ikke ved, hvad man skal gøre. 

Ligesom med mig og Sofie. 

Viggo Det var altså mig, der hjalp dig! Zøren Zyskolog, glem ikke ham! 

Molly Men det, jeg mener, er… (Viggo laver boblelyde.) OK, vi gemmer det til en anden god gang. 
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Viggo (Boblelyde) 

Molly Viggo! 

Viggo (Boblelyde. Viggo tager snorkel ud og fortsætter med normal stemme.) Jeg glæder mig bare så meget til at skulle ud 

og dykke med Sigurd. Han er bare så dygtig til det. Og han er rigtig god til at lære mig, hvad det er, jeg skal gøre. 

Molly Fedt! Nu ved jeg, hvordan at jeg skal forklare dig det med Bibelen som GPS. 

Viggo Prøv! 

Molly Altså, første gang man skal finde hen et nyt sted, så bruger man jo et kort eller en GPS. 

Viggo Med mindre man er sammen med nogle, der kender vejen. 

Molly Ja! Men næste gang, at man skal det samme sted hen, så bruger man måske en GPS’en alligevel, men så lige 

pludselig så kan man godt finde vejen uden hjælp. Så er det lidt ligesom om, at man… 

Viggo (afbryder) at man har fået en usynlig GPS indeni, som altid er med en. Som aldrig bliver våd, når man er ude at 

dykke. Og heller aldrig løber tør for strøm.  

Molly Ja! Sådan er Bibelen, tror jeg. Den hjælper mig med at finde ud af, hvad der er det rigtige at gøre.  

Viggo Men du brugte jo også mig til at finde ud af det der med Sofie! 

Molly Måske er den usynlige GPS mere end bare Bibelen. 

Viggo Ja! Jaja! Hvor vi kloge! Det er som om, at den usynlige GPS også har brug gode venner og… 

Molly Samvittigheden 

Viggo Hvad for en vittighed? 

Molly Sam-vittigheden? 

Viggo Det ord kender jeg ikke. 

Molly Samvittigheden er sådan en… Uh, det er svært at forklare. Samvittigheden er den følelse indeni, når man har det 

vildt dårligt over et eller andet dumt, man har gjort, fordi så ved man godt, at man ikke skulle have gjort det. 

Viggo Nåååå, ligesom da jeg smed stegepanden efter Lille Otto og du hældte skolemælk på Sofies maleri. Og vi havde det 

vildt dårligt med det. 

Molly Ja, præcis! Der havde vi dårlig samvittighed. 

Viggo Ja, det havde vi! 

Molly Så samvittigheden hjælper os med at finde ud af, hvad der er det rigtige og det forkerte at gøre. Så derfor er den 

måske en del af den usynlige GPS. 

Viggo Måske er ham Gud alligevel ret smart.  

Molly Måske er han også en del af den usynlige GPS 

Viggo Hvordan? 

Molly Hvis man tror på ham, så er han jo altid med én. 

Viggo Ja, det’ måske derfor, at den indre GPS virker. Det er Gud, der får den til at virke. Han hjælper, så man ved, hvad det 

er, at man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre. 

Molly Han er en god en at have med sig  

Viggo – selv når man skal ud og dykke! 

Molly Så på en måde tager du alligevel Bibelen med dig på dykkerturen. Inde i dig! 

Viggo Ja, og inden i mig er der helt vandtæt! Undtagen, hvis der kommer en haj, og bider mig og spiser mig! 

Molly Som om! Der er ikke nogen farlige hajer her i Danmark. 

Viggo Men hvis der var, så ville jeg kæmpe mod den. Og splat og splat og splat splat splat. 

Molly OK, Viggo! 

Viggo Men det ville jeg altså! (Molly laver boblelyde.)) 
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Molly Hej Viggo, hvad laver du? 

Viggo Øh, jeg kigger bare lidt i min mors kogebog. 

Molly Hvad leder du efter? 

Viggo Abcdefghijk K! K! K! K! K! 

Molly Hvad? 

Viggo Jeg kigger bare efter, om der er nogen opskrift med kanin i? 

Molly Hvad???? 

Viggo Er der? Er der? Er der? Du er bedre til at læse end mig? 

Molly (bladrer) Her er der en kaninragou. Var det noget? 

Viggo Lyder som den perfekte afslutning på Kiwis kaninliv! 

Molly Viggo!  

Viggo Molly! 

Molly Viggo, hvad foregår der? 

Viggo Jeg synes bare, at Kiwi lugter for meget! 

Molly Nå, har du lige renset buret? 

Viggo Præcis! Og jeg vil bare sige (Synger) Ad ad ad ad AAAAAAAAAADDDDDDDDDD! 

Molly Var det så ulækkert? 

Viggo Det var så klamt, Molly. Det lugter og ad! Men far siger, at når man har et kæledyr, så skal man tage ansvar for det. Føj! 
Altså, hun er meget sød, Kiwi, ik’? Men føj! Hvor var det bare nogle klamme aviser, der lå i bunden af det bur.  

Molly Så nu vil du lave kaninragou ud af stakkels Kiwi i stedet for? Kunne du ikke bare rense det bur lidt oftere? Nå, men Viggo, 
jeg har en vildt fed historie fra Bibelen, som du skal høre i dag. Jeg tror godt, du kender den. 

Viggo Nå! Hvad hedder den? 

Molly Den handler om Noas ark. Og der er masser af dyr og… 

Viggo Øv! Jeg HADER Noas ark. 

Molly Styr dig, Viggo! 

 Viggo Men jeg hader Noas ark. Jeg hader den, hader den, hader den, haaader den! 

Molly Nej, Viggo! Det kan man da ikke! 

Viggo Hvorfor kan man ikke HADE Noas ark? 

Molly Det jo en sød historie om dyr og et skib og Gud og Noa. 

Viggo Det er altså ikke den Noas ark, jeg tænker på. 

Molly Øh, er der flere Noas arker? 

Viggo Ja, der var en henne i min fritter. Det er den, jeg ikke kan lide. 

Molly Nå, du mener sådan en legetøjs-ark fyldt med dyr? 

Viggo Ja, og den stod på øverste hylde. 

Molly OK, så tror jeg godt at jeg ved, hvad der kommer nu! 

Viggo Det var en dag, hvor alle børnene var blevet hentet, men jeg ventede stadig på min mor. Jeg kedede mig ret meget, for alt 
legetøjet var blevet ryddet op. Men pludselig så jeg Noas ark. Den så så spændende ud. Dér højt oppe på den øverste 
hylde. Jeg prøvede at spørge de voksne, om de ville tage den ned til mig, men de sad og drak kaffe. Så begyndte jeg at 
kravle. En hylde ad gangen. Det gik meget godt. Jeg kunne næsten få fat på Noas ark, men den var ret tung. Den var af 
træ. Så jeg trak med alle mine kræfter, og så pludselig væltede den ned over mig. Løver, elefanter, kaniner og selveste Noa 
ramte mig lige i panden og fløj videre ned på gulvet og lavede en masse larm. De voksne kom løbende og skældte mig ud, 
fordi jeg rodede sådan. Der var slet ingen, der lagde mærke til, at jeg havde fået en bule i panden. 

Molly Nååå! Stakkels Viggo! Det var en meget sørgelig historie om Noas ark, men jeg tror altså, at den i Bibelen er meget bedre. 

Viggo Nå men så skidt da, så lad mig da høre den! Men jeg lover altså ikke, at jeg kan lide den. 

Molly OK, se. (Bladrer etc.) 
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Viggo OK, du har ret: Bibelens historie om Noa var meget bedre end min. 

Molly Jeg kan godt lide at tænke over, at Gud passede så godt på Noa og hans familie og på alle dyrene. Det er en smuk 

historie! Og så er der en regnbue! 

Viggo Altså selv om historien er bedre end min, så ved jeg da ikke, om jeg synes, at den er smuk. Prøv at tænke over det! 

Prøv at tænke over, hvor meget, der stank i den ark med alle de dyr.  Og hvem tror du, der skulle rense burene? Tror 
du, at det var Noa? Jeg tør vædde på, at det var et af hans børn, der havde det job! 

Molly Jeg tror, at de hjalp hinanden.  

Viggo Du tror ikke, at Noa var ligesom min far, der siger: ”Når man har et kæledyr, så må man tage ansvar for det”? 

Molly Det var vel ikke deres kæledyr. Det var vel mere som en slags zoologisk have. Jeg kan så godt lide den sætning 
med… hvad var det nu, der stod (bladrer), ”Men Gud glemte ikke Noa.” 

Viggo Næ, det var ikke som de voksne henne i min fritter den der dag med Noas ark. De havde alt for travlt med at drikke 

kaffe. 

Molly Gud glemmer os aldrig. Det har jeg lært i dag om Gud. Tænk, at han altid ser os… 

Viggo (afbryder) og ønsker at hjælpe os.  

Molly Tænk på det, næste gang, at du skal gøre rent efter Kiwi.  

Viggo Ja, jeg må nok hellere give min mor kogebogen tilbage. Vil du egentlig ikke med ud og se, hvor fint der er i Kiwis 

bur? 

Molly Jo! 
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Molly Hey Viggo. 

Viggo Hej (dyster stemme). 

Molly Øh, hvad sker der lige med dig?  

Viggo Ikke noget, jeg har det fint. 

Molly Som om! 

Viggo Jeg sidder bare og tænker lidt. 

Molly På hvad? 

Viggo På skolen. 

Molly På skolen? Det plejer ikke lige at være det, du bedst kan li´ at tænke på. 

Viggo Der er meget at tænke over lige nu. Jeg skal nemlig skifte klasse. 

Molly Skal du skifte klasse? Hvorfor? Hvad er der sket? Ej, har du lavet en masse ballade? Er du blevet smidt ud af 

skolen? 

Viggo Hvorfor tror du, at jeg har lavet ballade? Jeg laver altså ikke ballade. 

Molly Ja, ja, Viggo! Den er god med dig! 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Hvis jeg nu siger ”stegepande”? Eller ”Noas ark”? 

Viggo Ja, o.k., men jeg synes ikke, det var ballade. 

Molly Hvad var det så? 

Viggo Det var noget sjovt, der gik galt. 

Molly Ja, sådan kan man selvfølgelig også se på det. Har du så lavet lidt for meget sjov i klassen? 

Viggo Ha, ha! Det har altså har ikke noget med mig at gøre. Men kan du huske, at vi havde en psykolog i klassen? 

Molly Ja, fordi Tais og Jannik altid var uvenner eller sådan noget? 

Viggo Præcis. Og mange andre ting. Og så har der været nogle forældremøder og alt muligt, og forleden dag i klassen, så 

kom Zøren Zykolog på besøg og forklarede en hel masse, som jeg egentlig ikke forstod, men han sluttede i hvert fald 
af med at sige, at vi skulle have nye klasser. Altså vi er jo B-klassen, og så går vi sammen med A-klassen, og så 
ryster vi posen og bliver til to nye klasser. 

Molly Hvor vildt! Hvornår? 

Viggo Fra på mandag. 

Molly Er du så kommet i klasse med nogle søde nogle? 

Viggo Det kan jeg ikke rigtig huske. Zøren sagde noget om, at vi skulle se det ”som en stor oplevelse. Som en rejse et helt 

nyt sted hen, hvor vi aldrig havde været før. Hvor spændende ting kunne ske.” Og det var det, jeg sad og tænkte 
over, da du kom. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Jeg forestillede mig, at vi skulle med færgen, og Zøren var kaptajnen: ”Færgen er snart i havn. Vi siger tak for en 

dejlig overfart og beder alle passagerer gå ned på bildækkene igen. Søde børn går til bildæk 1, og alle andre børn 
bedes gå til dæk 2. Og til alle børn med navnet Viggo har vi en speciel overraskelse i dag. Du får lov til at sejle i havn 
i en redningsbåd.”  

Molly (fniser) 

Viggo Jeg har slet ikke lyst til den her rejse. 

Molly Øv Viggo, Det kan jeg godt forstå. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. 

Viggo Du kunne fortælle mig en historie. 

Molly Det ku´ jeg! 
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Viggo Det bliver nok meget spændende at skifte klasse. Jeg får nye venner, jeg lærer nye ting, jeg får et nyt klasselokale. 

Måske kan jeg endda lokke min mor til, at jeg skal have kakaomælk med på madpakken hver dag.  

Molly Så du er bare klar?! 

Viggo Jeg er så klar! 

Molly Du glæder dig til at skifte klasse? 

Viggo Det bliver så fedt, mand! 

Molly Du er faktisk helt oppe og køre over det? 

Viggo Totalt! (meget begejstret) 

Molly Viggo, du er ved at dø af skræk! 

Viggo Hold dog op! Jeg kan godt klare det. Jeg er sej, og sjov, og jeg er jo VIGGO! Jeg skal nok få nye venner! Det bliver 

en spændende ”rejse”. 

Molly Viggo! Vær nu bare lidt ærlig ik´! Jeg er jo din ven, og jeg siger det ikke til nogen af de andre. 

Viggo Jeg er overdrevet vildt, totalt, mega, meget rystende, gysende bange! 

Molly Det ville jeg også være, hvis det var mig. 

Viggo De voksne i skolen siger: ”Bare rolig. Det bliver meget bedre end den gamle klasse!” 

Molly Og det var jo ikke en god klasse, vel? 

Viggo Nej, det var faktisk helt forfærdeligt, men … der vidste man da i det mindste, hvad der ventede en, når man gik ind i 

klassen. Her er det hele jo nyt! Hvad nu, hvis det er mig, der bliver drillet. Eller læreren er sur på en, og skælder en 
ud, når man ikke kan finde ud af det? 

Molly Det kan jo også være, at de voksne har ret. At det faktisk bliver godt.  

Viggo Ja, men jeg er også lidt bange for de andre børn! Hvad nu, hvis de ikke kan lide mig eller synes, at jeg er dum? Eller 

hvad nu hvis de alle sammen kender nogle af de andre, og jeg er den eneste, der ikke gør? 

Molly Du kender da mange af dem – lidt i hvert fald. Du har gået i klasse med nogle af dem, og du går da også på Fritteren 

med dem. De har det da sikkert på samme måde som dig. 

Viggo Tror du? Det har jeg slet ikke tænkt over!  

Molly Hvad tror du, de sidder og tænker på derhjemme lige nu? 

Viggo Bingo bango bongo! Du har da ret! … (Tænkepause). Men så behøves jeg jo ikke at være bange! Måske kunne jeg 

endda sige et par vittigheder i den første time eller vise nogle trylletricks i frikvarteret, så alle hygger sig. 

Molly Det lyder da som en god idé.  

Viggo Måske er det slet ikke Zøren Zykolog, som er kaptajnen på færgen. Måske er det os … børnene! ”Færgen er snart i 

havn. Vi beder alle passagerer om at smile til de andre passagerer. Fortæl gerne en vittighed eller snak lidt om jeres 
kæledyr. Og skulle færgen støde på grund her i havnen, så tag det bare helt roligt. Vi har redningsveste med til 
næsten jer alle sammen.” 
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Rekvisitter:  Bibel. Fiskegrej, evt. fiskerhat 

 

Molly Hej Viggo, nu skal du bare se, hvad je… (afbryder sig selv) … ad, hvor her stinker. Hvad sker der lige, Viggo? 

Viggo Stinker? Jeg synes da her dufter. 

Molly Nej, Viggo! Hvad laver du med den hat der? Har du været ude og fiske eller sådan noget? 

Viggo Ja! Med min storebror. Siden klokken fem i morges. 

Molly Seriøst? 

Viggo Ja! Det gør vi da tit. 

Molly Fangede I noget? 

Viggo Ja, tre regnbueørreder, og vi gav dem til min mor, da vi kom hjem. Hun så lidt træt ud, da hun fik dem. De ligger i 

køleskabet. Du må gerne blive og spise med. De smager ret så godt, når de bliver stegt. 

Molly Det tænker jeg lige over, Viggo. Men fisker? Jeg har jo været din ven ret længe, men jeg kan bare ikke rigtig forestille 

mig dig som fisker? 

Viggo Hvorfor ikke? 

Molly Skal man ikke stå ret meget stille? Det synes jeg ikke liiiige passer så godt til dig, eller hvad? 

Viggo Man står faktisk ikke særlig meget stille, når man fisker. Man bevæger sig rundt og forsøger at lokke fiskene til at 

bide på. Man skal jo også være ret stærk. Der er jo fire kilo line på en fiskestang, og den står man jo med i mange 
timer. Så det er faktisk ret hårdt og spændende at fiske. 

Molly OK, der var noget, jeg ikke vidste. 

Viggo Der er mere, du ikke ved. Jeg har lige fået et nyt fiskesæt. Stangen er en Fenwick Ironfether 2, og hjulet er et 

Shimano Nexave 2500 RA, og linen, det er den nyeste fra Berkley. Det er en fireline crystal. Er jeg ikke bare heldig? 

Molly (Stilhed – Molly kigger fortabt i kamera). 

Viggo Er jeg ikke bare heldig? 

Molly Øh, det … Jeg … 

Viggo Hvad? 

Molly Her går man og tror, at man kender dig, og ved hvem du er. 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Du plejer ikke at være så … nørdet. 

Viggo Nej, det plejer at være dig. 

Molly Ha, ha! Men du plejer ikke at være så god til at vente. Og jeg gætter på, at der må være meget venteri, når man 

fisker? 

Viggo Ja, men som jeg sagde før, så står man jo ikke stille, når man venter på at fange en fisk. Der sker en hel masse. Og 

man kan jo stå og glæde sig til, at fisken kommer, og tænke over, hvordan man skal få den trukket ind. Altså, jeg 
keder mig aldrig, når jeg fisker. Kom, du skal lige se de regnbueørreder, vi fangede i dag. 

Molly O.k., jeg har også lige en historie, du skal høre.  

Viggo Fino kanino! 

(Begge går ud). 
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Rekvisitter:  Som i del 1. 

 

Molly Det var nogle flotte fisk, I har fanget! 

Viggo Ja, ik? Det er nu ikke altid, at vi beholder de fisk, vi fanger.  

Molly Hvorfor ikke? 

Viggo Vi er faktisk ved at finde ud af, hvor mange fisk der er nede i søen ved kirken. Så hvis vi fisker dernede, så laver vi 

bare et lille mærke på fisken, vi fanger, så vi kan genkende den, hvis vi fanger den igen. 

Molly Av!! 

Viggo Nej, det gør slet ikke ondt på dem. Vi ved jo lige, hvordan vi skal gøre. Indtil videre har vi fanget 18 fisk i den sø. 

Molly Øh… Wauw! Jeg har stadig lidt svært ved at forstå det hele. Mest det der med, at du kan lave den samme ting i så 

mange timer ad gangen. 

Viggo Ha, ha! Molly. Jeg er jo faktisk bare lidt lige som Abraham.  

Molly Dig og Abraham? Hvad mener du? Der var da nok ikke så meget fiskefangeri derude i ørkenen. 

Viggo Jeg mener: Han gik jo også og ventede på at få en søn, men det betød jo ikke, at han bare kedede sig, vel? Han 

sludrede med Gud og passede sine får og alt muligt andet. Mens han ventede. 

Molly Du har ret! Det har jeg slet ikke tænkt på. Hvis jeg skal være helt ærlig, så hader jeg faktisk at vente. Jeg bliver 

sådan mere sur indeni, mens jeg venter.  

Viggo Jeg plejer bare at finde på noget sjovt, mens jeg venter, så tiden går lidt hurtigere. F.eks. en gætteleg. Jeg ser noget 

blåt. 

Molly En sø. 

Viggo Jeg ser noget vådt. 

Molly En sø. 

Viggo Jeg ser noget med fisk i. 

Molly En sø! 

Viggo Præcis. Min far siger tit, at man kun har det skæg, man selv laver. 

Molly Så måske skulle jeg lære at bruge min ventetid på noget fornuftigt … 

Viggo (Afbryder) eller sjovt! 

Molly Du har lært mig en hel masse i dag, Viggo. 

Viggo Det kan da være, at jeg skal tage dig med ud og fiske en dag. 

Molly Det lyder som en god plan, hov, var det ikke din mor, der kaldte? 

Viggo Jo, så skal vi sikkert have fisk nu. Kom! 

Molly O.k. 
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Rekvisitter:  Bibel. Gryde, ske, kokkehue 

 

(Viggo står med en stor gryde og en kokkehue på). 

Viggo (Italiensk stemme) Pesto, pisto, pustu. Her kommer min berømte pasta! 

Molly Hej Viggo, hvad sker der? 

Viggo Vi skal lige have lidt mere salt i. Og lidt tomat. Og en lille frø, og så er vi ved at være der. 

Molly Øh, leger du kok? 

Viggo Jeg har tænkt over, hvad jeg skal være, når jeg bliver stor. 

Molly Hvorfor har du tænkt over det? Og hvad er der egentlig sket med din stemme. Den lyder lidt anderledes. 

Viggo Nå, jeg har bare lidt ondt i halsen i dag. Men altså, min mor skal have et nyt job. Og så sad hun og lavede en liste 

over alt det, hun godt kan lide og lave, og så fik hun tænkt en hel masse over, hvad for en slags job, hun gerne ville 
have. 

Molly Og hvad har det med dig at gøre? 

Viggo Så prøvede jeg at tænke over, hvad jeg godt kan lide at gøre, og så lavede jeg en liste. Og så fandt jeg ud af, at jeg 

måske skulle blive kok, når jeg bliver stor. 

Molly Hvad var der da på din liste? 

Viggo Jeg kan godt lide at røre ved ulækre ting. Jeg kan godt lide at lave overraskelser. Og så elsker jeg mad. Og jeg 

synes, at det er vildt sjovt at stoppe spagetti ind i næsen.  

Molly Ja, så kan jeg godt se, at du vist hellere må blive kok. 

Viggo Nå ja, og så vil jeg gerne være berømt. Altså, jeg kan ikke synge eller danse så godt, så jeg tænkte, at det var bedre 

at blive en berømt kok. 

Molly Hvorfor vil du gerne være berømt? 

Viggo Jeg synes bare, at det må være spændende, at alle folk er vilde med en og vil have ens autograf og være ens ven og 

sådan. 

Molly Hmm… 

Viggo Hvad vil du gerne være, når du bliver voksen? 

Molly Jeg vil i hvert fald ikke være berømt. Jeg vil helst bare passe mig selv. Jeg kunne slet ikke holde ud, hvis jeg skulle 

være på TV og der var en helt masse, der så mig hele tiden. Jeg har faktisk tænkt over, at jeg gerne vil være 
arkæolog. 

Viggo Arkæo-hvadffornoget? 

Molly Arkæolog – sådan en, der graver i jorden og finder ting fra gamle dage. 

Viggo Hvorfor vil du det? 

Molly Jeg synes bare, at det er spændende at finde ud af ting om gamle dage. Man kan lære ret meget af det. Ligesom når 

man hører historier om andre mennesker, der levede for længe siden, så er det som om, at man også lærer noget 
om sig selv, synes jeg. 

Viggo Er det derfor, at du godt kan lide at læse i Bibelen? 

Molly Ja, der har jeg i hvert fald lært meget om mig selv. Og så er det jo også nogen spændende historier, ik´? 

Viggo Jo! Det er det! 
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Viggo Hvis du nu bliver arkæo-etellerandet … 

Molly Arkæolog! 

Viggo … så kan jeg jo komme med mad til dig, når du er i gang med at grave. 

Molly Ja, hvis du har tid for alle de autografer, du skal skrive. 

Viggo (Fniser). Måske ender det med, at vi laver noget helt andet, når vi bliver voksne. Der er jo lang tid til. 

Molly Og man kan gå så mange veje her i livet. 

Viggo Ja! Det er bare lige med at finde ud af hvad for en vej, der bedst for en selv. 

Molly Ligesom min farmor skrev, der forrest i min Bibel. 

Viggo Ja! (Stilhed) Hvad var det nu, at hun skrev? 

Molly At Bibelen kunne vise mig vej gennem livet. 

Viggo Nå ja, det var din GPS. Sidste sommer gik vores GPS i stykker, da vi var på vej til Italien. 

Molly Ups! Fandt I derned? 

Viggo Ja, men først var alle sure i bilen. Undtagen mig, jeg var ikke sur. 

Molly Hvorfor var du ikke sur? 

Viggo Jeg synes, at hvis man kommer til at hælde sodavand ned i en GPS, og at det altså ikke var med vilje, at man gjorde 

det, så skal de andre heller ikke blive ved med at være sure på en. 

Molly Viggo! 

Viggo Så spurgte vi nogle italienere om vej, men de kunne ikke tale engelsk, så vi forstod ikke, hvad de sagde. Men det var 

alligevel mig, der fandt på, hvad vi så skulle gøre for at finde vej. Og så holdt de andre op med at være sure på mig. 

Molly Hvad gjorde I da? 

Viggo Vi købte et kort, og så fandt vi ned til hotellet alligevel. 

Molly Ja, et kort er jo en gammeldags GPS.  

Viggo Den er bare ikke ligeså god til at snakke, men til gengæld kan den klare masser af sodavand og fedtede fingre og 

ispletter. Da vi havde været i Italien i nogle dage, så kunne vi faktisk finde rundt uden kortet. 

Molly Det er ligesom med Bibelen. Den har jeg jo heller ikke altid med mig, historierne, dem kan jeg jo godt huske. 

Viggo Og? 

Molly Nogle gange, når jeg bliver sur eller et eller andet. Så tænker jeg: Hvis nu at jeg var en af personerne i Bibelen, hvad 

skulle jeg så gøre nu.  

Viggo Det lyder da smart! Virker det? 

Molly Ja! Når jeg altså husker at tænke på det. Det er jo ikke altid, at man lige er så smart.  

Viggo Så er Bibelen på en måde blevet din usynlige GPS. 

Molly Ja, ligesom vi talte om, for nogle uger siden. Gad vide, om Bibelen også kan hjælpe os, når vi engang skal 

bestemme os for, om vi skal være kok eller arkæolog. 

Viggo Ja, det er da et godt spørgsmål. Men det behøver vi heldigvis ikke at tænke så meget over endnu. 

Molly Nej, det har du ret i. Men kan du så fortælle mig lidt mere om, hvad det er, du har lavet i den der gryde? 

Viggo Ja, prøv engang at kigge! 

Molly Advddr! 
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Rekvisitter:  Bibel. Vækkeur, ludospil 

 

Molly Hej Viggo, hvad laver du? 

Viggo Hej Molly! (dybt koncentreret). 

Molly Er du ved at reparere noget? 

Viggo Ja, det er min mors vækkeur. Jeg er næsten færdig. Prøv at se! Det opdager hun da aldrig, vel? (Vækkeur er helt 

klistret til med tape). 

Molly Øh … hvad har du lavet? 

Viggo Jeg har undervist min bror, Lille Otto. Han har nemlig brug for at lære mange ting. Og jeg er jo hans storebror, så det 

må da være mig, der skal gøre det. 

Molly Hvad har du lært ham om? Og … hvorfor skulle du bruge et vækkeur? 

Viggo I skolen har vi lige lært om tyngdeloven. Altså at alt falder ned og bliver tiltrukket af jorden. Så skulle jeg bare vise 

Lille Otto, at det var rigtigt. Alt falder ned og bliver tiltrukket af jorden. Så jeg stillede mig op på spisebordet og slap 
vækkeuret, og så … nu sidder jeg her. 

Molly Det havde måske været lidt bedre at bruge en bold eller sådan noget. 

Viggo Du har nok ret. Men på den anden side, så tror jeg aldrig, at Lille Otto glemmer tyngdeloven.  

Molly Tror du ikke, at det er bedre, at du bare fortæller din mor, hvad der er sket i stedet for at prøve at snyde hende? 

Viggo Jeg tør ikke! 

Molly Hmm! Hvorfor ikke? Hun er da meget sød. 

Viggo Jeg er bare så træt af altid at blive skældt ud. Det er jo ikke fordi, at jeg ønsker at ødelægge tingene. Det sker bare. 

Lige når jeg har det allersjovest. 

Molly Det ved jeg godt, Viggo. Det tror jeg også, din mor ved. Og hun elsker dig jo. Sig dog bare sandheden! Det går 

alligevel altid galt, når man prøver at snyde, synes jeg. 

Viggo Molly! Det lyder som om du har prøvet at snyde? Det vil jeg gerne høre lidt mere om! Hvad har du lavet? 

Molly Nej, jeg … det altså … øh … det kan jeg ikke lige huske, men jeg tror altså bare, at det er sådan noget, der altid 

ender galt, hvis man ikke indrømmer det. Nå jo! Kan du huske, hvor dårlig samvittighed jeg havde, dengang jeg 
havde hældt mælk ud over Sofies maleri og læreren troede, at det var et uheld? 

Viggo Ja! Det kan jeg! Måske har du ret, men jeg synes da selv, at det her vækkeur er blevet ret flot. Så! Nu gider jeg altså 

ikke at tænke mere på det. Har du ikke lyst til at spille et spil med mig? Jeg har lige øvet mig lidt på Ludo. 

Molly Jo! Jeg elsker at spille! 

Viggo O.k. 
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Rekvisitter:  Som i del 1 og ludospil. 

 

Viggo Hov, der slog jeg vist en sekser igen. En, to, tre, fire, fem, seks. 

Molly Jeg tror vist, du vinder. Jeg plejer ellers næsten altid at vinde, når vi spiller. 

Viggo Det er fordi, jeg har øvet mig sammen med min storebror. Han har lært mig en hel masse om at spille. 

Molly Nå, jeg slog en treer. En, to, tre. 

Viggo Hov, der slog jeg vist en sekser igen. Så lander jeg lige på en stjerne. Bom, bom.  

Molly Det var da kun en etter! 

Viggo Øh, nå ja. O.k. 

Molly Sig mig, snyder du, Viggo? 

Viggo Nej, jeg kiggede bare forkert! 

Molly Snyder du, Viggo? 

Viggo Hvad mener du? Vi kan da alle se lidt forkert på en terning. 

Molly Hvordan kan en etter se ud som en sekser? 

Viggo Øh… 

Molly Og nu når jeg tænker efter: Hvordan er du så overhovedet kommet så langt? 

Viggo Held og smart hjerne! 

Molly Som om! For to omgange siden stod du der! Og nu står du her! Det er jo overhovedet ikke muligt. Hvad laver du? 

Viggo Min storebror Sigurd siger, at man gerne må spille på den måde! 

Molly Hvad? 

Viggo Han siger, at hvis ingen opdager det, så må man gerne snyde. Det er en del af spillet! De andre spillere kan jo bare 

holde bedre øje. 

Molly Helt ærlig! Så er det jo ikke sjovt. 

Viggo Jeg synes da, at det har været mega-sjovt at spille med dig! 

Molly Ja, ha, ha, hvor har det været sjovt! 

Viggo Du kunne da bare holde lidt bedre øje! Det var i hvert fald det, som min bror sagde, da jeg opdagede, at han snød. 

Molly Men … jeg stolede på dig. Hvis man spiller et spil, hvor man må snyde, så skal man i hvert fald have aftalt det på 

forhånd, så alle ved det. 

Viggo Det sagde jeg også til Sigurd, men han sagde, at jeg skulle lade være med at være så barnlig. 

Molly Ej, Viggo. Det er altså ikke alt, hvad andre siger, at du bare skal tro på!  

Viggo Sigurd-Ludo kan da være ligeså rigtigt som Molly-ludo. 

Molly Sikke noget vrøvl! Jeg synes i hvert fald, at det er ret vigtigt at være ærlig. Tænk, hvis jeg altid løj for dig, og 

ødelagde dine ting uden at sige noget og snød dig. Man skal kunne stole på hinanden. Ellers er det jo ikke sjovt at 
være sammen.  

Viggo Ja, o.k. Molly. Det kan jeg godt se, hvad du siger. Undskyld! Skal vi ikke prøve at spille et nyt spil, så? Uden snyd! 

Molly Jo, det er en god idé! 
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Jakob rejser hjemmefra, del 1                          CD 1 Spor 21 

Rekvisitter:  Bibel, taske 

Molly Hej Viggo! 

Viggo Øh, hej Molly. 

Molly Hvad laver du? 

Viggo Ik´ noget.  

Molly Som om! Er du ved at pakke en taske? Skal du på tur? 

Viggo Måske. 

Molly Måske?! Hvad foregår der, Viggo? 

Viggo Bland dig udenom, Molly! 

Molly Viggo! (lyder irriteret). 

Viggo Ja (også irriteret). 

Molly Helt ærlig, hvad er der i vejen med dig? Jeg er din bedste ven! Kom så, ud med det! Fortæl mig, hvad der foregår. 

Viggo (Hvisker). Jeg er ved at stikke af hjemmefra! 

Molly (Højt) HVAD? 

Viggo shyy! Jeg er ved at stikke af hjemmefra! 

Molly Ja, det forstod jeg ligesom godt, men hvorfor? 

Viggo Ikke for noget! 

Molly Fortæl nu! 

Viggo Nej, jeg gider ikke at snakke om det. 

Molly Nå, o.k., men hvad har du pakket, så? 

Viggo Kan det ikke være lige meget. 

Molly Jeg må jo hellere tjekke, at du ikke glemmer noget vigtigt. Lad mig se. En madpakke. God idé, Viggo! Et kort. Du er ikke så 
dum,  

Viggo Ha, ha! (sarkastisk). 

Molly En pung med penge og en … vandpistol? 

Viggo Hvis der nu sker noget farligt. 

Molly (Fniser). Men hvad er så lige det, der ligger hernede i bunden? 

Viggo Ikke noget, lad lige være med at kigge, ik´! Det er min taske. 

Molly Hvad er det, Viggo? 

Viggo Stop, Molly, jeg sagde stop! 

Molly En bamse! Ej, Viggo, hvor er du nuttet! Du tager en bamse med på turen. 

Viggo Åh, hvor er det bare pinligt. Jeg hader den her dag! 

Molly (Griner). Hvad skal du bruge en bamse til? 

Viggo Hvis du absolut vil vide det, så tænkte jeg bare, at bamsen måske blev lidt ensom her på værelset helt alene. 

Molly Alene – den har da alle dinosaurusserne og frøerne og alle de andre ting.  

Viggo Åh, hvor jeg hader den her dag! 

Molly Ej, det gør ikke noget, Viggo. Lad nu være med at være så flov. Jeg er din bedste ven. 

Viggo jeg tænkte bare, at det måske var mig, der ville blive lidt ensom, hvis jeg tog helt alene ud i verden.  

Molly Hvor er du sød, Viggo! 

Viggo klap i, Molly! 

Molly Undskyld, Viggo. Jeg er ikke så sød ved dig, i dag. Meeen, det der med at stikke af hjemmefra minder mig faktisk om en 
historie fra Bibelen. Vil du høre den, mens du pakker færdig? 

Viggo Ja, det vil jeg gerne! 

Molly O.k., hør her! 
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Jakob rejser hjemmefra, del 2                           CD 1 Spor 22 

Rekvisitter:  Som i del 1. 

 

Viggo Det var en god historie om Jacob. 

Molly Ja, han var også helt alene på sin tur væk hjemmefra, men så sagde Gud, at han ville passe på ham og være 

sammen med ham. 

Viggo Vil du høre, hvorfor jeg vil stikke af? 

Molly Seføli! 

Viggo Lille Otto, altså min lillebror, nogle gange så kan han bare være en forkælet møgunge. 

Molly Hvad har han da gjort? 

Viggo Han ønskede sig en brandbil og en politibil, og så sagde min mor bare, at han skulle gå ind på mit værelse og tage 

mine, for jeg legede alligevel aldrig med dem.  

Molly Ej, hvor tarveligt af hende. Du leger da tit med dem. 

Viggo Ja, ikke også! Jeg bruger dem jo, når jeg tryller og sådan, men det syntes hun ikke gjaldt. 

Molly Øv! 

Viggo Og så blev jeg rigtig sur og sagde, at jeg var træt af at være storebror, og at det var meget nemmere, før vi fik Lille 

Otto. Og så sagde min storebror, Sigurd, at hvordan tror du så ikke, at jeg har det? Jeg har to små irriterende brødre. 

Molly Hvad gjorde du så? 

Viggo Så smækkede jeg med døren, og nu sidder jeg her. 

Molly Jeg kan bare ikke helt lide det der med, at du vil stikke af. Hvad siger du til, at vi tager hjem til mig og spise 

madpakken der og spiller Ludo i stedet for? 

Viggo Jo, det er måske en meget god idé. 

Molly ja, ik´? Kom! Der er i hvert fald ikke nogen brødre hjemme hos mig, som kan irritere os. Og så får du det lidt bedre. 

Viggo Det tror jeg også! Kom, lad os skynde os af sted! 
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Rekvisitter:  Bibel, stor kasse skåret ud og dekoreret som en tidsmaskine, en rulle tape ligger på bordet. 

 

Viggo Dadadada (syngende). Så skal vi lige have lidt tape her. Og der. Og der. 

Molly Hej Viggo, hvad laver du? 

Viggo Kan du ikke se det? 

Molly Øh, nej! 

Viggo Det er en tidsmaskine! 

Molly En tidsmaskine? 

Viggo Ja! Og jeg har selv bygget den! 

Molly Øh, o.k. … Tror du, at den virker? 

Viggo Sa´føli!  

Molly Hmm… 

Viggo Du må tro på mig! 

Molly Ja, o.k., Viggo, men… hvorfor bygger du en tidsmaskine? 

Viggo I skolen, ik? Så fortalte vores lærer os om gamle dage. Om vikingerne, og hvordan de levede. De havde pilespidser 

og måtte skyde dyr, hvis de ville have kød. Og alt muligt andet. Og så tænkte jeg, at jeg godt kunne tænke mig at 
møde de der vikinger. De lyder vildt sjove. Og så fandt jeg på at lave en tidsmaskine, som kunne tage mig tilbage i 
tiden. Så jeg kunne besøge dem. 

Molly Spændende! (Lidt skeptisk). 

Viggo Hvor ville du gerne tage hen, hvis du kunne komme tilbage i tiden? 

Molly Jeg … hmm… den er svær. Jeg tror gerne, at jeg ville tage tilbage og besøge … Kong Christian d. 4! Og se hans slot 

og se den gang, Rundetårn blev bygget. Og se alle de flotte kjoler, som kvinderne sikkert gik rundt med på slottet. 

Viggo Årh, ... jeg tror altså, at vi tager tilbage til vikingetiden først. 

Molly Vi? 

Viggo Du vil da gerne med, ik’? 

Molly O.k! 

Viggo Men så sæt dig ind i maskinen. (Pause med skramlelyde). Og så er vi klar. Vi skal lige trykke på den her knap. 

(Pause). Og den her knap. (Pause) Og så trykker du der. (Pause). 

Molly Altså der? 

Viggo Jeps! Er du klar? Så tæller vi til tre… 

Begge En … to… tre!! (Pause med lyde uhhhh, ihhhhh os så videre. Kassen skramler). 

Viggo Hmm… Jeg synes, at vikingetiden ser lidt anderledes ud, end jeg havde forestillet mig. Det ligner jo … mit værelse? 

Molly Viggo, jeg er ked af at sige det til dig, men jeg tror, at det er dit værelse. 

Viggo Nej, øv! Tidsmaskinen virkede ikke!  

Molly Stor overraskelse! (sarkastisk). 

Viggo Måske prøvede vi at tage for langt tilbage. Måske skulle vi prøve at tage bare et par år tilbage i tiden.  

Molly Det er da ikke så spændende. 

Viggo Jo, jo, vi kan ta’… tilbage til før, Lille Otto blev født. Da jeg var det mindste barn i familien, og det var mig, der 

bestemte. 

Molly Er du stadig sur på Lille Otto? 

Viggo Kom, jeg indstiller maskinen. Er du parat? 

Molly Trænger du ikke lige til en lille pause fra alt det der byggeri? Jeg har en historie, jeg kunne fortælle dig. 

Viggo Jo, o.k. Jeg henter lige noget saftevand, så kan du fortælle historien. 

Molly Det lyder dejligt. 
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Viggo Nå, da, da! Jeg er åbenbart ikke det eneste barn i verdenshistorien, der har været sur på sin lillebror. 

Molly Nej, og tænk på stakkels Josef, der havde ti brødre, som ikke kunne lide ham. 

Viggo Ja, det er selvfølgelig rigtig nok. Han havde det værre end mig. 

Molly Men Gud havde en plan alligevel! Han har en plan med alle mennesker. Jeg tror altså også, at der er en grund til, at 

Lille Otto er din bror. 

Viggo Jeg synes stadig, at vi lige skulle prøve at ta’ et par år tilbage i tiden, og opleve hvor dejligt det var, før Lille Otto blev 

født. 

Molly Ah, Viggo. Er du sikker på det? 

Viggo Jo, kom nu. Er du klar? Ind i maskinen. Stil knapperne. Bom. Bom. Bom. Af sted. En… 

Begge To … tre! (Pause med lyde uhhhh, ihhhhh os så videre. Kassen skramler). 

Viggo Jeg løber lige ind og ser, om han er der. 

Molly Viggo, øh hvad? Hmm … Nå, han kommer vel tilbage igen på et tidspunkt … 

Viggo Han er væk! Og min mor og far, og Sigurd er også væk. Hvad er der sket? Tror du, jeg har tryllet dem væk? (Lyder 
helt forfærdet). 

Molly Ah … Viggo, der må da være en forklaring! Nu går jeg ud og kigger! 

Viggo (Klynkende stemme) Jeg savner dem allerede. Både min mor, og min far, og Sigurd og også Lille Otto! Han var en 

dejlig lillebror! Åh, hvad skal jeg gøre? Jeg er jo helt alene i verden! 

Molly De er ude og ordne have. 

Viggo Er de? 

Molly Ja! Tror du, at du kunne få dem til at forsvinde bare med en papkasse med knapper på? 

Viggo Det er altså en tidsmaskine! Men jeg tror gerne, at jeg vil ud og hjælpe dem. Vil du med? 

Molly Ja, Viggo! Det er godt man har sin familie, ik’? 

Viggo Jo! Der er nok en plan med det hele, som du siger. 
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Viggo Hej Molly! 

Molly Hej Viggo (gaber og lyder ikke helt så begejstret, som hun plejer). 

Viggo Men hvad er der i vejen med dig? Du lyder træt. 

Molly Jeg har ikke sovet så godt i nat. 

Viggo Hvorfor? 

Molly Mareridt. 

Viggo Har du set en uhyggelig film i går? Hvad handlede den om? Fortæl! Var der blod? Var der skeletter? Nej, nu ved jeg 

det: Der var monstre! 

Molly Nej, jeg har ikke set nogen uhyggelig film. Jeg blev væk fra min mor og far i går, da vi var ude og handle. Det var ret 

uhyggeligt, vi var i et kæmpe center, og der var masser af mennesker og masser af butikker.  

Viggo Hvordan blev du væk? 

Molly Min mor, hun skulle købe en bog, og så brugte hun så lang tid på at finde den, og så sagde jeg, at jeg lige gik over 

og kiggede på legetøj i butikken ved siden af. Og hun sagde ja, ja, men jeg tror altså ikke rigtig, at hun havde hørt 
mig. Og så da jeg kom tilbage til boghandleren, så var hun væk, og så gik jeg lidt omkring og ledte efter hende. Og 
så lige pludselig så blev jeg bare rigtig bange. Jeg ved godt, at jeg altså ikke er en lille pige mere, men det var 
alligevel lidt uhyggeligt.  

Viggo Men ved du slet ikke, at hvis man bliver væk fra sin mor og far, så skal man altså bare stå helt stille? 

Molly Jeg er jo aldrig blevet væk før. 

Viggo Er du aldrig blevet væk? 

Molly Næ. Jeg vidste ikke, at man skulle stå stille, når man blev væk fra sin mor eller far. 

Viggo Det snakker min far ALTID om, når vi skal et eller andet sted hen. For eksempel i Tivoli. Og så kigger han altid på 

mig og siger: ”Hørte du det, Viggo: Hvis du bliver væk fra os, skal du stå du stille. Helt stille!” Nå, men hvad skete der 
så mere med dig? 

Molly Så begyndte jeg at græde, og så kom der en sød dame og hjalp mig, og så gik vi hen til informationen, og så sagde 

de over højtaleren, at jeg var der, og så kom min far og gav mig et kæmpe knus. Og så kom min mor, og så gik vi ud 
og spiste is for at fejre, at jeg var blevet fundet. 

Viggo Så det hele endte jo godt.  

Molly Ja, men så i nat, så blev jeg ved med at drømme, at jeg gik rundt inde i butikscenteret, og jeg ikke kunne finde min 

mor og far. Og alle menneskene kiggede på mig og pegede fingre og grinede virkelig ondskabsfuldt. 

Viggo Øv, det lyder ikke sjovt.  

Molly Nej, jeg håber, at jeg sover bedre i nat. Det var altså bare ret uhyggeligt at blive væk fra sin mor og far og ikke vide, 

hvornår man vil finde dem igen. 

Viggo Ja, det er faktisk ret uhyggeligt. I hvert fald første gang man bliver væk, men efterhånden så vænner man sig til det, 

og så ved man, at de altid finder en igen. 

Molly Øh, hvor mange gange er du lige blevet væk fra din mor og far? 

Viggo Det ved jeg ikke helt. Mange gange. 

Molly Typisk dig, Viggo! Kan du huske Josef, som vi læste om, sidst jeg var på besøg? 

Viggo Ja, ham med alle brødrene? 

Molly Jeps. Der er flere historier om ham. Og i en af historierne bliver han også væk fra sin familie. 

Viggo Fortæl! 
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Viggo Ej, hvor var hans brødre altså bare strenge! Tænk, at de ikke gad at have ham mere og bare ville slippe af med ham. 

Molly Viggo! (Lyder bebrejdende). 

Viggo Molly? 

Molly Viggo, du har aldrig ønsket at slippe af med din lillebror, vel? 

Viggo Hvad mener du, Molly? Jeg elsker da Lille Otto! 

Molly Kan du huske den tidsmaskine, du lavede for nylig? 

Viggo Ja, og? 

Molly Hmm … Hvad var det nu, du skulle bruge den maskine til, Viggo? Så vidt, jeg husker, sagde du noget i retning af: 

”Jeg synes, at vi lige skulle prøve at ta’ et par år tilbage i tiden, og opleve hvor dejligt det var, før Lille Otto blev født.” 

Viggo Sagde jeg det? 

Molly Ja! 

Viggo Ja, det gjorde jeg også! Jeg er vist heller ikke altid en særlig god storebror. Men jeg kunne altså aldrig have fundet 

på at sælge min lillebror. Eller smide ham i en brønd. 

Molly Viggo! 

Viggo O.k., måske kunne jeg godt finde på at smide ham i en brønd … Altså hvis der ikke var noget vand i. 

Molly Josef må virkelig have følt sig alene og forladt nede i den brønd. 

Viggo Og bagefter, da han var på vej til Egypten og vidste, at han måske aldrig ville se sin far igen.  

Molly Det var da godt, at han havde Gud, som stadig var med ham. 

Viggo Ja! Det må du nok sige. 

Molly Godt, det ikke var mig. Jeg syntes, at det var uhyggeligt nok at blive væk fra mine forældre i går i butikscenteret.  

Viggo Men ved du, hvad der egentlig skete med Josef, efter at han var blevet solgt? 

Molly Det, min kære ven, vil jeg fortælle dig om næste gang, jeg kommer på besøg. 

Viggo Åh, Molly, du er ond. Kom gerne på besøg meget snart, så. Ik’? 

Molly Det kan du tro, Viggo! 
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Molly Hej Viggo (Lyder meget glad, synger). 

Viggo Jeg hedder ikke Viggo, jeg hedder Store Bæver. 

Molly Store Bæver? 

Viggo Ja! Mig og Lille Otto har leget indianere hele morgenen, mens min mor og far sov længe. Jeg var Store Bæver, og 

Otto var selvfølgelig Lille Bæver. 

Molly Nå, det lyder da hyggeligt. 

Viggo Ja, og det var mig, der fandt på det hele. Vi byggede også et indianertelt her på værelset med alle de kostskafter, vi 

kunne finde i hele huset.  

Molly Ja, men det hedder altså en tipi. 

Viggo Ja, ja, sikkert. 

Molly Hvor er den så henne nu? 

Viggo Øh, min far sagde, det var bedst, at vi pillede den ned igen. 

Molly Hvorfor det? 

Viggo Altså …  

Molly Ja, Viggo? 

Viggo Øh … 

Molly Hvad har du nu lavet, Viggo? 

Viggo Lille Bæver skvattede over tipien og slog hagen ned i kanten af min seng, og der var masser af blod, og så måtte de 

på skadestuen. Og han græd, og han græd. 

Molly Sikke noget! 

Viggo Jeg havde meget dårlig samvittighed, men det var ikke min skyld, siger min far. 

Molly Nej, det var jo bare et uheld. 

Viggo Ja! Og det hele endte godt alligevel, for Lille Bæver har fået det vildeste plaster på. Og min storebror Sigurd siger, at 

han kommer til at se så sej ud med det ar, han får på hagen.  

Molly O.k., det vist sådan noget, man skal være dreng for at forstå. 

Viggo Og så købte min far is til os alle sammen. Men Lille Bæver kunne ikke gabe over isen på grund af såret, så jeg fik to 

is. 

Molly Det lyder da godt. Men så fik Lille Otto jo ingenting. 

Viggo Næ, det kan du have ret i. Hvad kan vi give ham? Tænke, tænke … 

Molly Måske kan vi give ham et nyt indianernavn. 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Ja, altså, han kunne jo hedde noget, der var lidt mere sejt. Noget, der passer til ulykken. Han kunne hedde … Nu ved 

jeg det: Store Blodhage! 

Viggo Åh! Det er et sejt indianernavn. Det vil jeg hedde! Jeg gider altså ikke at hedde Store Bæver, hvis han får lov til at 

hedde Store Blodhage. Det er da snyd. Det var mig, der fandt på den her leg.  

Molly Som endte med, at Lille Otto kom grædende på skadestuen og ikke engang kunne spise sin is. 

Viggo O.k. Molly! Så får han lov til at hedde Store Blodhage. Men så vil jeg altså også have et nyt indianernavn. 

Molly Men det kan du jo tænke over, mens jeg fortæller dig en historie fra Bibelen. 

Viggo Åh ja! Er det om ham Sofus, du fortalte om sidste gang? 

Molly Du mener Josef? 

Viggo Ja, ja, præcis! 

Molly Ja, du skal høre, hvad der skete med ham, efter han var kommet til Egypten. 

Viggo Sæt i gang! 
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Viggo Åh, ja. Det var altså en spændende historie! 

Molly Ja ik’! Jeg kan ret godt lide ham Josef. 

Viggo Det kan jeg også! 

Molly Det er lige som om, at hver gang, der sker noget dårligt med ham, så får han noget godt ud af det alligevel. 

Viggo Ja, helt sikkert. (Pause). Øh, hvad mener du egentlig med det? 

Molly Altså først bliver han solgt som slave, men han bliver en ret dygtig slave. Han gør ligesom sit bedste hele tiden. Og 

så ender han i fængsel. Og selv om det er helt uretfærdigt, så prøver han alligevel at hjælpe de andre i fængslet i 
stedet for bare at sidde og være sur. 

Viggo Det er ret vildt.  

Molly Og selv om der sker noget dårligt, så kan man prøve at få noget godt ud af det alligevel. 

Viggo Det er lidt lige som med Lille Otto i dag. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Han slog sig og sku’ på skadestuen og sku’ sys, men han får et sejt ar ud af det og også et sejt indianernavn! Store 

Blodhage! Bare det var mig. 

Molly Nu ved jeg, hvad dit nye indianernavn kunne være. 

Viggo Hvad? 

Molly Store fjollemund! 

Viggo Ha, ha! Meget sjovt! Det skal være lidt mere sejt, Molly. Lad os gå ud og lege. Måske kan jeg komme til skade, så jeg 
kan få et bloddryppende navn. (De begynder at gå ud, så stemmer skal fades ud). 

Molly Du er jo helt skør i bolden. 

Viggo Hvad? Jeg kan da ikke have en lillebror, der har et vildere navn end mit! 

Molly Hey, du kunne hedde ”Skør-i-bolden-Blodhage-bror”. 

Viggo Nu stopper du altså, Molly. 
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Viggo Goddag og velkommen til TV Viggo! 

Molly Øh … o.k. TV Viggo? 

Viggo Jeps! Jeg har altid ønsket mig at komme i tv. 

Molly Men … var det der ikke din tidsmaskine? 

Viggo Måske! Men nu er det altså blevet til et fjernsyn. 

Molly Du er vist ret vild med papkasser, Viggo. Nå, men o.k., hvad er TV Viggo så for et program? 

Viggo Det er et nyhedsprogram fra vores vej. Jeg har været rundt i går og samle en hel masse nyheder sammen. 

Molly En hel masse nyheder? Fra vores vej? Der plejer da ikke at ske så meget på vores vej. 

Viggo Bare vent og se. Tænd lige for fjernsynet! 

Molly O.k.!  

Viggo Goddag og velkommen til TV Viggo. Der er sket mange spændende ting her på vejen. Vores meget dygtige, smukke 

og helt enormt lækre øhm … tv-mand, Viggo, har været på opdagelse. Henne i nummer 17 er der en cykel, der er 
blevet punkteret. Og ud for nummer 27 ligger der en … øh. Må man sige grimme ord på tv? 

Molly Man må da slet ikke sige grimme ord! 

Viggo Hm! Så ved jeg altså ik’, hvordan jeg skal fortælle, hvad det er, der ligger ud for nummer 27. 

Molly Jamen, det er altså heller ikke særlig spændende, Viggo! 

Viggo Hvad? Nå! Lad mig se, hvad jeg så har (bladrer lidt i papirer). 

Molly Tak! 

Viggo Her er noget spændende! Victors bukser revnede, da vi spillede fodbold i går. Ha, ha (griner). 

Molly Man gør da heller ikke grin med folk på tv – det er da også tarveligt. 

Viggo Så er der jo ikke noget særlig sjovt tilbage! 

Molly Jo, kom nu! Du kan godt! 

Viggo O.k., her kommer den store nyhed! Sally har fået et ædebrev med posten, og hun sender det videre til otte børn på 

vejen.  

Molly Et ædebrev? Hvad er et ædebrev? 

Viggo Sådan et brev, man får, og når man så har fået det, så skal man sende det videre til otte børn, og de otte børn, de 

skal så sende det videre til otte andre børn, og de skal så sende det videre til otte andre børn … 

Molly (Afbryder) O.k., o.k., jeg er med! Det hedder altså et kædebrev!  

Viggo Nå! Jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle bruge det ”k” til. 

Molly Har du fået et af dem? 

Viggo Ja, du må gerne hjælpe mig med at sende det videre til otte børn, for ellers sker der noget helt forfærdeligt, siger 

Sally. 

Molly Hvad? 

Viggo Altså, når man har sendt det af sted, så vil der ske noget godt tre dage efter. Men hvis man ikke gør det, så brækker 

man måske benet eller kommer til at sluge en legetøjsgiraf. 

Molly Tror du på det? 

Viggo Gør du ik’? Du tror da ellers på så meget! 

Molly Man skal da ikke tro på alt, hvad man hører! Jeg tror på Gud. Det er nok for mig! 

Viggo Jeg gider egentlig heller ikke at sende de der breve rundt. Jeg synes, at det lød meget sjovere, da det var et 

ædebrev i stedet for et kædebrev. 

Molly Nå, men vil du høre en historie, så? 

Viggo Altid, Molly, altid. Her i TV Viggo er vi glade for at byde velkommen til ugens gæst, Molly! I sidste uge røg Josef i 
fængsel. Hvad vil der nu ske? Følg med her i TV Viggo (hvisker). Så skal du gå ind i tv´et, Molly! 

Molly Kan jeg ikke bare sidde her? Nå! O.k.  
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Viggo Det var en spændende historie. 

Molly Ja, gad vide, hvordan den slutter. 

Viggo Hey! Jeg har en ny idé til TV Viggo! 

Molly Hvorfor er jeg ikke overrasket? 

Viggo I stedet for dagens nyheder, så kunne det hedde fremtidens nyheder. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Hop lige ud af tv´et, så skal jeg vise dig, hvad jeg mener. 

Molly O.k. (Pause med lidt skramlen). 

Viggo Goddag, det er TV Viggo med ekstra-nyheder. Det er faktisk slet ikke en god dag, for om tre timer så vil der være en 

tyv, der bryder ind hos gamle Ida i nummer 60. Senere på dagen vil Victors far glide i en bananskræl og brække 
benet. De er nu ret uheldige i Victors familie. Det var alt fra TV Viggo. Farvel og hav en ikke så god dag! 

Molly Tænk, hvis man kunne det. 

Viggo Ja, så ville det være ekstra sjovt at lave tv. 

Molly Men det var lidt det, Gud gjorde med Josef. 

Viggo Ja, fortalte ham i en drøm, hvad der skulle ske mange år senere. 

Molly Ja, gad vide, om Josef tænkte på drømmene, mens det hele gik dårligt. 

Viggo Det ville jeg have gjort. 

Molly Det må have været godt for ham at tænke på, at Gud vidste, hvad der ville ske. 

Viggo Ja, men jeg ved ikke, hvad der skal ske i fremtiden, så jeg tror bare, at jeg vil lave normalt tv. 

Molly God plan, Viggo. 

Viggo Min store drøm er faktisk at komme i rigtigt tv. 

Molly I rigtigt tv? 

Viggo Ja, kunne det ikke være spændende? 

Molly Jo, det kunne da måske. Men lige nu må du vist hellere nøjes med papkassen. 

Viggo Ja, den er også god nok lige nu. 

Molly Skal vi ik’ gå lidt udenfor og se, om der sker noget spændende på vejen, som du kan fortælle om i TV Viggo? 

Viggo God idé, Molly! 



Børn & Tro 
 

 36 

GPS 16  
Josef tilgiver, del 1                                                           CD 1 Spor 31 

Rekvisitter:  Bibel.  

 

Molly Hej Viggo. Lang tid siden! Hvordan har du haft det? 

Viggo Der er sket vildt meget!  

Molly O.k. 

Viggo Først gik det rigtig dårligt, og så gik det RIGTIG godt. 

Molly Det lyder da spændende! Fortæl! 

Viggo Forleden i skolen spildte jeg mælk ud over mine bukser. Og det så Tais fra klassen. 

Molly Åh, nej, nu ved jeg godt, hvad der sker! 

Viggo Hvordan ved du det? Er du blevet lige som Gud, der ved alt? Eller er du blevet sådan en spåkone? Kan du se ind i 
fremtiden? Hvor er din krystalkugle? Vi kan tjene mega mange penge på dig! 

Molly Slap nu af, Viggo! Det sker altså også i min klasse nogle gange. Der en, der spilder vand eller mælk ud over bukserne, og 
alle de andre griner og siger, at man har tisset i bukserne. 

Viggo Nå! Jeg troede, at jeg var den eneste i verden, der havde oplevet det. Det var helt forfærdeligt. De grinede alle sammen ad 
mig. Tais RÅBTE ud over HELE klassen: ”Viggo har tisset i bukserne!” 

Molly Og så grinede de? 

Viggo Jeps! 

Molly Hvad skete der så? 

Viggo Så sagde jeg: Kan du ikke se, at det er skolemælk, Tais? Men så sagde han bare: ”Viggo har tisset skolemælk i bukserne!” 

Molly Og så grinede de bare alle sammen endnu mere? 

Viggo Lige præcis. Og der var ingen, der ville lege med mig i frikvarteret, for jeg så lidt dum ud med de våde bukser. 

Molly Stakkels Viggo! Du skulle da bare være kommet over til min klasse. 

Viggo Jeg turde slet ikke gå ud af vores klasse og slet ikke ned ad gangen. Men ved du hvad, mens jeg sad der i frikvarteret med 
våde skolemælksbukser og kedede mig, så kom jeg faktisk til at tænke på Josef. 

Molly På Josef? Altså ham fra Bibelen? Altså ham, jeg har fortalt dig om? 

Viggo Jeps! Bingo bango bongo – det er præcis ham, jeg sad og tænkte på! 

Molly Han oplevede jo også mange svære ting.  

Viggo Og han blev beskyldt for noget, han ikke havde gjort, ligesom mig. 

Molly Og han kom endda i fængsel. 

Viggo Så da Tais kom ind fra frikvarteret, så stillede jeg mig op på bordet med våde bukser og det hele, og så sagde jeg, ud over 
hele klassen: ”Ved du hvad, Tais, det kan godt være, at du synes, at det er sjovt at gøre grin med andre og ødelægge deres 
frikvarter. Men jeg vil bare sige til dig: Skrid hjem og leg i mikroovnen … 

Molly (afbryder) Ej, skrid hjem og leg i mikroovnen. Hvorfor det? Det er jo farligt, det må man da ikke. 

Viggo Lige præcis! Så sagde jeg altså: Skrid hjem og leg i mikroovnen, for her i vores klasse, der vil vi ikke gøre grin med 
hinanden. Vel? Hvad siger I til det, 1B? 

Molly Hvad skete der så, Viggo? Jeg er vildt spændt! 

Viggo Så klappede de alle sammen af mig og piftede og alt muligt! 

Molly Og hvad skete der med Tais? 

Viggo Han vidste slet ikke, hvad han skulle sige, og ved du hvad, han så gjorde? 

Molly Nej! Hvad? 

Viggo Han rakte tunge ad mig (griner). 

Molly (Griner) Ej, som om I stadig gik i børnehave eller hvad? 

Viggo Ja, det var så flovt for ham. Og jeg skulle lige til at gøre grin med ham … 

Molly Men så kom du i tanke om, hvad du lige havde sagt, at man ikke skulle gøre i jeres klasse! 

Viggo Præcis! 

Molly Åh, Viggo! Du fortjener vist en historie mere! 

Viggo Jeps, jeg bliver nødt til at finde ud af mere om ham Josef. Han er altså rimelig rå! 

Molly  (Fniser) o.k. 
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Molly Den historie med Josef er altså virkelig vild. 

Viggo Ja, men Molly, du skal altså også høre resten af min historie! 

Molly Resten af din historie? 

Viggo Ja! 

Molly Hvad mener du? Det hele endte jo så godt i din skolemælks-bukse-historie. 

Viggo Nej, Molly, du har slet ikke hørt det allerbedste! 

Molly Er der mere? 

Viggo Ja, for min lærer kom hen til mig bagefter, og så sagde hun, at hun havde set mig stå oppe på bordet og tale til hele 

klassen, og så kom hun til at tænke på, at jeg ville være rigtig god til at spille med i det nye teaterstykke, som skolen 
snart skal øve sig på. 

Molly Skal du være med i det? Jeg troede først, at man måtte være med fra tredje klasse? Jeg har ventet og ventet på, at 

jeg endelig kom i tredje klasse, så jeg kunne være med. Og nu skal jeg endelig være med for første gang. 

Viggo Ja! Men læreren sagde, at de skulle bruge en lille dreng til en af rollerne, og hun syntes, jeg skulle prøve. 

Molly Altså, jeg har vild lyst til at sige, at jeg synes, at det er snyd, men på den anden side, så … bliver det da ret hyggeligt 

at have dig med! Viggo! Vi skal lave teater sammen. 

Viggo Molly – det bliver så skægt. Men kan du se det Molly? Jeg ligner Josef. 

Molly Du havde en rigtig dårlig dag, og du troede aldrig, at den ville blive god igen.  

Viggo Og så endte det med at blive den allerbedste dag nogensinde! Er der flere historier om Josef? 

Molly Nej! Det var den sidste. 

Viggo Øv, skal vi så ikke høre mere fra Bibelen? 

Molly Bare rolig, Viggo. Der er mange flere historier i Bibelen, som du ikke har hørt endnu. Vi er kun kommet hertil. Og der 

er alt det, der tilbage. 

Viggo Vildt! 

Molly Så bare glæd dig. 

Viggo Jeg tror altså ikke, at der kan være nogen historie, der er bedre end den med Josef. Han er altså min superhelt! 

Molly Bare vent og se, måske får du flere helte fra Bibelen. 
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Viggo Aaatju!! 

Molly Hej Viggo. Din mor siger, at du er syg. 

Viggo A … a … a … tjusasasusasa! 

Molly Hun har vist ret! 

Viggo (Med trist stemme) Jeg har det vildt skidt. 

Molly Det er synd for dig, Viggo! 

Viggo Jeg tror aldrig, at jeg bliver rask igen. 

Molly Men det tror jeg. 

Viggo Det er jo nemt nok at sige. Du er jo superfrisk! 

Molly Ja, det er rigtig nok! 

Viggo Det er bare som om, at livet er helt forfærdeligt. A … a … a… tjuu! 

Molly Åh, den er ikke god! 

Viggo Hvorfor skulle det også lige ske for mig? 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Det er uretfærdigt. Alle de andre børn har det da godt. Du har det godt. Og her sidder jeg bare og keeeder mig. Der 

sker slet ikke noget spændende, når man er syg.  

Molly Næ, det har du ret i. Det er ikke særlig sjovt. 

Viggo Det er totalt sygt … at være syg. 

Molly Ja! 

Viggo Og alle de andre børn, jeg kan høre dem lege udenfor på gaden.  

Molly Ah, Viggo, nu tror jeg, at du overdriver lidt. 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Man kan altså ikke høre børnene ude på gaden fra dit værelse! 

Viggo Jeg kan altså godt høre alle børnene, og de har det vildt hyggeligt. 

Molly Ja, Viggo, din gode fantasi har du i hvert fald ikke mistet. Der er ikke altså nogen børn ude på gaden, jeg kommer jo 

lige derudefra. 

Viggo Åh, nej! Jeg er ikke bare blevet forkølet, jeg hører også ting, der ikke er der i virkeligheden. Så er der også noget i 

vejen med mine ører! 

Molly Viggo, jeg tror, at du trænger til en historie! Puds din næse, og så skal du høre en rigtig god en! 

Viggo (Pudsenæselyde for fuld udblæsning). 

Molly Ad, uh, så er vi vist klar. 

Viggo Ja, det er næsen i hvert fald. 

Molly Dét tør siges! Her kommer historien. Og den foregik for mange, mange år siden. 
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Viggo Aaatju! Aaatju! Hvor var det altså bare en spændende historie. Jeg glemte næsten helt, at jeg var syg. 

Molly Jeg sagde det jo.  

Viggo Men hvad skete der mere med ham Moses, efter han var kommet op til prinsessen? 

Molly Det kan du høre mere om næste gang, at jeg kommer på besøg. 

Viggo Øj, det vil jeg glæde mig til. 

Molly Det var godt, at Gud passede på Moses, så han ikke blev slået ihjel af den onde konge! 

Viggo Det er faktisk lidt sjovt at tænke på, ik? 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Kongen ville gerne slå Moses ihjel, men hans datter, prinsessen sørgede for, at der blev passet godt på den lille 

dreng. Aaatju! 

Molly Gad vide, hvordan hun fik lov til det? Han var jo kongen. Han kunne da bare have bestemt, at Moses skulle slås ihjel. 

Viggo Måske var prinsessen ligeså forkælet som Lille Otto, min lillebror.  

Molly Åh, nej skal vi nu høre om det igen! 

Viggo (Med plagende stemme) ”Åh far, jeg vil bare så gerne have den lille dreng! Må jeg ikke nok? Må jeg ikke nok, må jeg 

ikke nok?! Så er du veeerdens bedste far – og konge. Og han skal hedde Moses!” 

Molly Selv når du er syg, er du sjov, Viggo! 

Viggo Tak! Aaatju! 

Molly Men selvom hun måske var en forkælet møj-prinsesse … 

Viggo Du mener da en møjforkælet prinsesse. 

Molly Øh, ja, det er det, jeg mener. Men selv om hun måske var det, så var det jo på den måde, at Gud han ... 

Viggo … passede på Moses. 

Molly Han er godt nok smart, ham Gud! 

Viggo Så selvom man er forkølet … 

Molly … og forkælet … 

Viggo … så passer Gud stadig på en! Jeg glæder mig til at høre mere om ham Moses. Tror du ikke, han også blev forkølet 

nogle gange? 

Molly Helt sikker, Viggo. 
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Molly Hej Viggo.  

Viggo Hej Molly. 

Molly Hvad laver du? Du ser meget optaget ud. 

Viggo Lektier. 

Molly Lektier?! (Lyder meget overrasket). 

Viggo Hvad mener du med ”lektier?!” (Gentager hendes tonefald). 

Molly Du plejer ikke at sidde frivilligt og lave lektier.  

Viggo Men det er heller ikke rigtige lektier. Jeg er ved at øve mig på det teaterstykke, som vi skal opføre ovre i skolen. 

Molly Nååå! Det der, som du fik lov til at være med i, selvom du kun går i første klasse, og man egentlig skal gå i tredje. Er 

det ikke bare et vildt spændende stykke? 

Viggo Jo, det er vildt! Altså … jeg … jo, det er rigtig godt. 

Molly Hvad er der i vejen, Viggo? 

Viggo Ikke noget. 

Molly OK, må jeg høre nogle af dine replikker? 

Viggo Jaa … (lyder lidt undvigende). 

Molly Jo, kom nu, jeg vil rigtig gerne! 

Viggo Øhmm … Jeg vil hellere høre om, hvilken rolle du skal spille? 

Molly Øhhhh … (flov). Jeg skal spille prinsessen! 

Viggo Men det er jo hovedrollen! Jeg synes, at jeg hørte Sofie sige forleden dag, at den gik hun og øvede sig på. 

Molly Ja, altså … (lyder lidt undvigende). 

Viggo Molly! Hvad er der sket? 

Molly Ikke noget. 

Viggo Kom så! Fortæl! 

Molly Sofie var syg den dag, hvor der var optagelsesprøve, og så fik jeg rollen. 

Viggo Arrrr! Min næse kan lugte! Der er noget i vejen. Jeg lugter SNYD! 

Molly OK, Viggo. Men du må altså ikke sige det til nogen. Sofie var syg, og så var jeg den bedste til at spille prinsessen. 

Og så spurgte læreren, om der ikke var noget med, at Sofie også godt ville spille prinsessen. Men så sagde jeg bare: 
”Altså, hvis hun ikke er her i dag, så er hun vel ikke interesseret.” 

Viggo Men vidste læreren ikke, at hun var syg? 

Molly Næ, hun er jo ikke lærer for vores klasse. Hun er jo lærer i din klasse. Og så fik jeg rollen. 

Viggo Det var jo løgn det hele. 

Molly Jeg ved det godt. Jeg troede, at jeg ville blive så glad for rollen, men nu er jeg slet ikke glad.  

Viggo Det der må vi gøre noget ved, Molly! Men først trænger jeg altså til at høre en god historie. Har du ikke en til om ham 

der Moses? 

Molly Jo, det har jeg. Hør her. 
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Viggo Du er god til at fortælle historier, Molly. 

Molly Tak! Og det var jo derfor, jeg gerne ville have hovedrollen i teaterstykket. 

Viggo Men det var altså ikke særlig pænt, det, du gjorde. 

Molly Nej, jeg må vist hellere bede læreren om at give Sofie en chance for at spille hovedrollen, når hun bliver rask og 

kommer tilbage på skolen. Det var virkelig dumt af mig. 

Viggo Selv Moses gjorde dumme ting. 

Molly Men Gud tilgav ham, og han havde en plan for Moses. Nå, skal vi ikke tænke på noget andet end alle de dumme 

ting, jeg gør! Er du blevet god til dine replikker til teaterstykket? 

Viggo Øh … 

Molly Prøv at læse lidt for mig. 

Viggo Jeg gider ikke. 

Molly Kom nu! 

Viggo OK. ”J … e … g – jeg - v… iii ... lle – ville -  øøøø … n… hhhhhhhhh …” (sukker dybt). 

Molly Er det svært, Viggo? 

Viggo Meget! 

Molly Skal jeg hjælpe dig? 

Viggo Jeg ville bare ønske, at det ikke altid var mig, der skulle have hjælp. 

Molly Men du har da også lige hjulpet mig, med hvad jeg skulle gøre med Sofie og hovedrollen. 

Viggo Det er da rigtig nok! OK, du må gerne hjælpe mig. 

Molly Jeg læser: ”Jeg ville ønske, at jeg var en …” 

Viggo (Afbryder) astronaut!  

Molly Hvordan kan du læse ordet ”astronaut”, men ikke resten af sætningen? 

Viggo Fordi ”astronaut” er et spændende ord. Selvfølgelig kan jeg da læse ”astronaut”. 

Molly Jeg kommer vist aldrig til at forstå dig helt, Viggo. 

Viggo Det er i orden, Molly! 
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Molly Hej Viggo.  

Viggo Hej Mol ... hik … 

Molly Øh, hvad? 

Viggo Hej, hik, Molly! 

Molly Har du hikke? 

Viggo Bingo, hik, bango, hik, bongo! 

Molly Skal jeg hjælpe dig med at slippe af med hikken? 

Viggo Hvordan? Hik.  

Molly Arrrrr!!! (Skriger helt vildt). 

Viggo Molly, du skræmmer mig jo halvt ihjel! Hvad tænker du på? 

Molly Ha, ha, ha! (griner), jeg ville bare gerne hjælpe dig med at slippe af med hikken og overraske dig på en uhyggelig 

måde. 

Viggo Ih, tak for hjælpen (sarkastisk). 

Molly Men det hjalp da! Du hikker jo ikke mere! 

Viggo Hvad? Du har ret. Så kan jeg jo godt gå ud og lege igen. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Øh, ikke noget! 

Molly Ja, Viggo! Det tror vi på! HVAD?? 

Viggo Ham den nye dreng på vejen. 

Molly Lasse? 

Viggo Ja! 

Molly Åhhh! Hvad har han nu gjort? 

Viggo Jeg var henne på legepladsen lige før, og så begyndte jeg og hikke, og så kom Lasse og sagde, at det kun var 

babyer og tøsedrenge, der hikkede.  

Molly Øh nå? Hvor mærkeligt! 

Viggo Og så sagde han, at jeg skulle bevise, at jeg ikke var en tøsedreng. 

Molly Hvordan? 

Viggo Ved at spise tre biller og en myre. 

Molly Ad! Hvor er han dog dum! Hvad gjorde du så?  

Viggo Så sagde jeg: ”Hov, det er da min mor, der kaldte, så må jeg hellere til at skynde mig hjem.” Og så løb jeg alt, hvad 

jeg kunne! 

Molly Øv! Sikke en dårlig start på dagen! 

Viggo Ja, det var godt du kom! Skal vi høre en historie? 

Molly Ja, det skal vi. Så bliver det en god dag! 
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Molly Var det ikke en god historie? 

Viggo Jo! Men jeg synes, at ham faraoen var ret ond! 

Molly Ja, og han mente, at det var helt i orden, at alle slaverne skulle knokle og have det dårligt. Han var ligeglad med 

dem. 

Viggo Det er lidt ligesom med Lasse! 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Altså, han driller jo altid og prøver at få en til at gøre dumme ting. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. 

Molly Ja! Det kan jeg godt forstå. 

Viggo I dag havde jeg lyst til at lege på legepladsen, men i stedet for, så sidder jeg bare herinde! 

Molly Hvad ville Moses have gjort? 

Viggo Han ville have bedt Gud om at hjælpe sig. Han ville IKKE have fundet sig i, at faraoen skulle bestemme. 

Molly Hvad skal vi så gøre med Lasse? 

Viggo Vi kan bede til Gud, og så kan vi begge to gå ud og lege. Så gider Lasse måske ikke at drille os, når vi er to. 

Molly Vi kunne også spørge, om han vil være med til at lege. Måske keder han sig. 

Viggo Jaa, det skal jeg lige tænke lidt over. Men hvis han stadig er irriterende … 

Molly … så finder vi bare en anden legeplads. 
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Molly Hej Viggo (syngende). Hvad laver du? 

Viggo Hej Molly. Jeg er detektiv, og jeg kan blive mega berømt! Jeg har nemlig opdaget en stor hemmelighed (spænding i 
stemmen). 

Molly Hvad? Vildt! Det lyder spændende! 

Viggo Jeg har opdaget de voksnes store hemmelighed (mystik i stemmen). Og når jeg fortæller det til hele verden, så bliver 

jeg mega berømt. 

Molly Øh, de voksnes store hemmelighed? (Lyder skeptisk). 

Viggo Ja, lige præcis! 

Molly Hvad er så de voksnes store hemmelighed? 

Viggo (Hvisker). 

Molly Hvad?! 

Viggo Ja, er det ikke vildt? 

Molly Jeg mener ikke ”HVAD – er det rigtigt?” Jeg mener: ”HVAD tænker du på – det passer jo ikke!” 

Viggo Hvad tænker du på? Selvfølgelig passer det. 

Molly OK, prøv lige at sige det igen, så jeg er helt sikker på, at jeg har hørt rigtigt. 

Viggo (Med langsom, tydelig stemme). De voksne kan ikke læse. Det er bare noget, de bilder os ind, så vi tror, at de er 

kloge og skal bestemme det hele. Der står ikke noget rigtigt i bøgerne og aviserne. Det er bare noget, de finder på, at 
der står. 

Molly Hvordan har du fået den idé? 

Viggo Altså, min far. Det rigtig tit, når jeg spørger, om jeg må et eller andet, så siger han, at han har læst i en bog, at det 

ikke er godt for mig. 

Molly Det må du forklare lidt mere. 

Viggo For eksempel her forleden dag, så ville jeg gerne være sent oppe, men min far sagde, at han havde læst i en bog, at 

børn skulle tidligt i seng hver aften, fordi de havde brug for at sove meget for at kunne vokse og sådan noget. Du kan 
da godt se, at det må være løgn. Han lader da bare som om, han kan læse for at få mig seng. Kan du ikke se det? 

Molly Øhh ... 

Viggo Og så var der også en anden gang, så ville jeg have slik om aftenen, men min far sagde, at han havde læst i avisen, 

at børn ikke må få slik, før de skal sove, for så kan de ikke falde i søvn. Sikke noget pjat. Han vil da bare have slikket 
selv. Jeg er sikker på, at det hele bare er løgn.  

Molly Så du mener, at de voksne slet ikke kan læse. De har bare bildt alle børnene ind, at de kan. Og så sidder de der med 

deres bøger og bestemmer det hele? 

Viggo Bingo, banko, bongo, Molly! Du har fattet det! 

Molly Men Viggo …  

Viggo Ja, Molly? Skal vi to ud og blive berømte i hele verden for vores vilde opdagelse? 

Molly Jeg tænkte mere på: Hvordan vil du så forklare, at jeg kan læse? Jeg er jo stadig et barn.  

Viggo Øhh … 

Molly Tænk over den. Så LÆSER jeg lige en historie for dig om Moses imens. 
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Molly Nå, hvad mener du så om den historie? 

Viggo Han er mega sej, ham Gud. Men Farao skulle have hørt efter, hvad Gud og Moses sagde. 

Molly Ja, det skulle han. For Gud er den største. Han kan alt. Men tænker du stadig på, at de voksne ikke kan læse, og at 

der ikke står noget rigtigt i bøgerne, men at de bare lader som om for at kunne bestemme over børnene? 

Viggo Jeg tænkte bare, at det må være en hemmelighed. Hvorfor er det ellers så svært for mig at lære at læse? 

Molly Der er også en hemmelighed, Viggo. 

Viggo Er der? Hvad?  

Molly Der er en hemmelig kode. 

Viggo (Med mystisk stemme). En hemmelig kode. Wow! Fortæl! 

Molly Ja, hør her. Når man nu ser et a, så skal man sige enten ahh eller aaa.  

Viggo Okay. 

Molly Og når man for eksempel ser et v, så skal man sige vvv. Prøv at sætte de to lyde sammen. 

Viggo aaa-vvv. Av! De to lyde siger ”av”, når man sætter dem sammen. Så hvis man ser bogstaverne a og v, så siger det 

av.  

Molly Bingo, banko, bongo, Viggo! 

Viggo (Jublende) Jeg kan læse! 

Molly Har din lærer slet ikke lært dig det der med lydende? 

Viggo Altså hun siger ret tit sådan nogle mærkelige lyde som aaa, uuu, vvv. Men jeg har altid troet, at hun bare havde ondt 

i maven eller sådan noget. 

Molly Ej, Viggo! 

Viggo Måske skulle jeg begynde at høre lidt mere efter, hvad hun siger. 

Molly Ligesom Farao skulle have hørt efter, hvad Gud sagde. 

Viggo Ja, det skulle han! Vil du lære mig lidt mere om den der hemmelige kode? 

Molly Seføli. Vi har jo hele dagen. 

Viggo Sejt! 
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Molly Hej Viggo! 

Viggo Hey (dybt koncentreret). 

Molly Hvorfor sidder du og kigger på et glas cola? 

Viggo Jeg er ved at bestemme mig for, om jeg tør drikke det eller ej. 

Molly Øh, hvad? 

Viggo Jeg er ved at bestemme mig for, om jeg tør drikke det eller ej. 

Molly Ja, det hørte jeg godt, men … hvorfor? 

Viggo Som om du ikke ved det! 

Molly Mig? 

Viggo Ja, der er jo ikke andre herinde vel? 

Molly Hov, hov, Viggo. Hvad foregår der? 

Viggo Kan du slet ikke huske det? 

Molly Øh, svaret må være nej. 

Viggo Jeg har ikke drukket cola, siden jeg var fire år gammel. Kan du nu huske det? 

Molly Nej! 

Viggo Jeg er bange for det. 

Molly Bange for det? Bange for … cola? 

Viggo Ja, Molly, og det er din skyld! 

Molly Øh, nå! 

Viggo Kan du slet ikke huske, hvad du fortalte mig om cola, da jeg var fire år gammel? 

Molly Næ. 

Viggo Jeg spurgte dig om, hvorfor du var mørk i huden, og så sagde du … 

Molly … at det er fordi, jeg har drukket for meget cola! 

Viggo Og først tænkte jeg, at det ville jeg også gøre, for du ser vildt sej ud. Men så blev jeg bange for, at min mor og far 

ikke ville kunne genkende mig.  

Molly Og så har du ikke drukket cola lige siden? 

Viggo Nej, jeg var vildt bange for cola. Jeg tænkte, at mine forældre ville sige: ”Hvem er du, kan du se at komme ud af 

vores hus.” Men jeg er Viggo!” ”Vel er du ej, forsvind!”. Altså, jeg ved godt, det er noget pjat, men dengang … jeg var 
så bange. 

Molly Det er jeg virkelig ked af, men altså, det er også lidt sjovt. 

Viggo Ja, ha, ha! 

Molly Men cola smager altså virkelig godt, så du skulle tage og prøve! Det smager særlig godt, mens man hører historie, 

så hvad nu hvis jeg fortæller en historie, og du prøver at smage på colaen imens? 

Viggo Det er en aftale. Sæt i gang! 
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Molly Det var en god historie, ik? 

Viggo Jo, og et dejlig glas cola! 

Molly Så nu er du ikke bange for cola mere, eller hvad? 

Viggo Nej, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvorfor du fik mig til at tro, at du var mørk i huden, fordi du havde 

drukket for meget cola. Det ligner da slet ikke dig at gøre sådan noget. 

Molly Næ, det har du ret i, men det var nu meget sjovt. Der var bare så mange, der altid spurgte, hvorfor jeg var mørk i 

huden. Og så en dag, da vi var på ferie, og jeg legede på en legeplads, så var en lille pige, der spurgte mig, men før 
jeg kunne nå at svare, så var der en stor dreng, som råbte ud over hele legepladsen, at det var fordi, jeg havde 
drukket for meget cola. 

Viggo Hvad skete det så? 

Molly Så grinede de alle sammen, og jeg begyndte at græde og løb tilbage til min mor. 

Viggo Stakkels Molly! 

Molly Og så om aftenen, så lå jeg og bad til Gud om at gøre min hud helt lys lige som de andre børns. 

Viggo Men det gjorde han ikke! 

Molly Nej, min mor forklarede mig, at i stedet for at være ked af at jeg var anderledes, så skulle jeg være glad for, at jeg er 

noget helt specielt og ikke ligner nogen andre. 

Viggo Det var en god idé. Det er jeg også glad for, at jeg er. 

Molly Og så fandt jeg på, at hver gang, der var nogen, der spurgte mig, så ville jeg SELV sige den med colaen, så jeg 

kunne grine sammen med dem. 

Viggo Jeg er stolt af at have dig som ven. 

Molly Må jeg få resten af din cola? 

Viggo Øh, nej det, jeg … den smager jo så godt. 

Molly Helt i orden, Viggo! 
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Viggo Ohøj, du skønne pige! 

Molly Øhh, hej Viggo! 

Viggo Jeg hedder ikke Viggo, jeg hedder … 

Molly Dét her har jeg vist oplevet før. 

Viggo Hvad? 

Molly At du ikke hedder Viggo, men at du hedder et eller andet andet. 

Viggo Nå, det ved jeg ikke noget om, men altså jeg hedder: Sørøverkongen Viggogatski! Kom ombord på mit skib! 

Molly Hvor får du egentlig alle de der papkasser fra? 

Viggo Sørøverkongen Viggogatski ved ikke, hvad du taler om.  

Molly Dit skib – det er jo ligesom lavet af papkasser. 

Viggo Skal du tale grimt om Viggogatskis sørøverskib! Det har sejlet på de syv have og endnu ikke blevet ødelagt af de 

fjendtlige pirater. Så kom ombord og fortæl mig dit navn. 

Molly Okay … Jeg hedder Molly … Molly Mavepuster! 

Viggo Molly Mavepuster! Hvordan har du fået sådan et farligt navn? 

Molly Det er fordi … at øh … nå jo! Det er fordi, at … øh jeg er god at have med på sådan et her skib, for hvis fjendtlige 

pirater kommer lidt for tæt på, så giver jeg dem bare en - pawn – en mavepuster, og så flygter de og kommer aldrig 
tilbage. 

Viggo Du er da vist en god en at have med, Molly Mavepuster. Kom, lad os sejle af sted! 

Molly Men … Viggogatski, hvor er vi på vej hen? 

Viggo Vi er på vej mod en forladt ø i Stillehavet. Her har min tiptipoldefar begravet en kæmpe skat, som han har stjålet fra 

den engelske konge. I en gammel kiste i vores kælder har jeg fundet hans skattekort. 

Molly Hvad skal vi så gøre med skatten, når vi finder den? 

Viggo Den kan opfylde alle vores ønsker. Jeg har nemlig mange ønsker. 

Molly Alle vores ønsker? 

Viggo Ja! Hvad ønsker du dig, skønne Molly Mavepuster? 

Molly Jeg ønsker mig … hm … Noget nyt tøj og … en ferie til et varmt sted med min mor og far. 

Viggo Men vi er jo på vej til et varmt sted. 

Molly Men først skal vi forbi de farlige hajer, ik´? 

Viggo Farlige hajer, hvad taler du om? 

Molly Der! Ku´ du ikke se den? Verdens største haj beskytter din tiptipoldefars hemmelige ø. Se dens store tænder, dens 

ondskabsfulde smil. Se, den griner, jo tættere på vi kommer. 

Viggo Øj, du er god til det her, Molly. 

Molly Jeg hedder ikke Molly, jeg hedder Molly Mavepuster! 

Viggo Men hvad skal vi gøre, jeg bliver helt bange. Den er ret uhyggelig. Hjælp! Hjælp! 

Molly Molly Mavepuster kan ikke kun skræmme onde pirater væk. Hun kan også klare væmmelige hajer. Se, den kommer 

helt tæt på! Den vil spise dig. Men nu får den bare en på klappen, gør den. Ta´ den og bang og den og bang! 

Viggo Wow, den er slået helt bevidstløs. Det var vist godt, du kom med på min rejse! 

Molly Ja, men nu trænger vi da til et lille hvil, ik´? 

Viggo Jo, har du en god historie med til mig i dag? 

Molly Altid, Viggo. Altid! 
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Viggo Det var en god pause, Molly. Men sikke nogle brokkehoveder, som den historie handlede om.  

Molly Ja, det må du nok sige. 

Viggo Nå, men mens du fortalte historien, fandt jeg lige min tiptipoldefars hemmelige skattekiste. Så nu kan vi få alle vores 

ønsker opfyldt. 

Molly Hvad er det egentlig for noget med alle de ønsker, du snakker om? 

Viggo Der er bare så mange ting, jeg ønsker mig. I morges spurgte jeg min far, om jeg måtte få nogle nye ting at lege med, 

og så sagde han: ”Tror du jeg har en hemmelig skat begravet i baghaven?” 

Molly Og så fandt du på at tage på skattejagt? 

Viggo Jeps, så nu kan jeg snart få alle mine ønsker opfyldt! 

Molly Ja, der er mange ting, man gerne vil have, ik´? 

Viggo Jo, og nu skal vi lige have åbnet kisten. Molly Mavepuster – vil du? 

Molly Ja! 

Viggo Se, den er jo tom! 

Molly Fuldstændig tom! 

Viggo De onde pirater må have fundet den før os! Hvad gør vi? 

Molly Vi må vel bare klare os uden nogle nye ting at lege med og uden noget nyt tøj og uden en ferie til de varme lande 

(lyder mere og mere trist). 

Viggo Det lyder kedeligt. 

Molly Ja, men det er da bedre end dem der i historien, som … 

Viggo … skulle spise honningkager i 40 år. 

Molly Ja, måske er vi alligevel ret heldige. Og vi har jo også altid dine papkasser, ik´? Og din gode fantasi. 

Viggo Ja … Vi er vist ret heldige. Skal vi sejle hjemad? Jeg kunne godt bruge en ostemad. 

Molly God idé. Måske sker der noget spændende på hjemturen.  

Viggo Så vi sætter sejlene. 

Molly Og så er det af sted. 
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Viggo I dag er det Viggos fødselsdag, hurra, hurra, hurra … 

Molly Er det din fødselsdag? 

Viggo Ja, det er så! 

Molly Jamen, nå! OK, stort til lykke så. Jeg er … bare lidt overrasket. 

Viggo Overrasket? 

Molly Jeg plejer aldrig at glemme mine venners fødselsdage. Og heller ikke min mors eller fars. Eller mine skolelæreres. 

Viggo Nå, men du er tilgivet Molly. 

Molly Jeg synes ellers ikke, at du plejer at have fødselsdag på det her tidspunkt af året. Ej, jeg er altså vildt ked af det! Det 

må du altså virkelig undskylde. Ups! Så har jeg jo heller ikke nogen gave med. 

Viggo Det gør ikke noget, Molly. Du kan bare tage en gave med om en måned, når jeg har fødselsdag igen. 

Molly Fødselsdag igen? Hvad mener du? 

Viggo Jeg vil bare gerne blive nogle år ældre ret hurtigt, så jeg har fundet på, at jeg kan have fødselsdag hver måned, indtil 

jeg er gammel nok. 

Molly Øh … Hvad? Gammel nok til hvad? 

Viggo Gammel nok til at banke Sigurd, min storebror. 

Molly Jeg er HELT forvirret, Viggo. 

Viggo Altså, den gang jeg var lille, så tænkte jeg, at jeg glædede mig til at blive 4 år ældre, for så ville jeg være lige så 

gammel som Sigurd, og så ville jeg være stor nok til at banke ham i stedet for, at det var ham, der bankede mig. 

Molly Men sådan virker det jo ikke. 

Viggo Nej, det fandt jeg også ud af. Jeg kan huske, hvor ked af det jeg blev den gang, hvor Sigurd havde fødselsdag, og så 

opdagede jeg pludselig, at han også var blevet et år ældre, lige som jeg var blevet, da jeg havde fødselsdag. Jeg 
græd og græd. Og de voksne troede, at det var fordi jeg var misundelig på alle hans gaver, men det var jeg slet ikke. 

Molly Stakkels Viggo!  Det får mig faktisk til at tænke på den gang, jeg var mindre, der sagde min mor tit: ”Nej, nu er dine 

bukser blevet for små”, eller ”Nu skal du have en ny jakke, for den er blevet for lille.” Og så troede jeg, at det var 
tøjet, der blev mindre. Jeg havde slet ikke tænkt over, at det var mig, der var blevet større. 

Viggo Og nu vil jeg blive større, meget hurtigt. 

Molly Så du har fundet på en ny måde at blive ældre på. Du har simpelthen fødselsdag hver måned, og så … 

Viggo Bliver jeg ældre og ældre, indtil jeg til sidst er større og stærkere end Sigurd. Bingo, banko, bongo. 

Molly Men … det kan man jo ikke.  

Viggo Hvem siger det? Hvem har bestemt, at man kun har fødselsdag én gang om året? 

Molly Altså, når man har fødsels-dag, så fejrer man jo den dag, man blev født. Der er gået et år, og så man er blevet et år 

ældre. 

Viggo Jamen, jamen, jamen nu bestemmer jeg altså, at jeg vil blive et år ældre hver måned. 

Molly Du er helt skør i bolden, Viggo. Man kan da ikke bare selv lave reglerne. 

Viggo Hvem siger det? 

Molly Men hvad så … skal du så starte i anden klasse i morgen? Og i tredje klasse om en måned? Det vil altså sige, at du 

skal være sammen med de store i syvende klasse om … cirka fem måneder. Og have fysik og tysk og lave mange 
lektier hver dag. 

Viggo Nej, det ... det har jeg altså ikke rigtig lyst til.  

Molly Jamen, altså hvis du er blevet så gammel, så skal du jo ikke gå i første klasse mere. Og dit legetøj – det må vi vist 

også hellere smide væk. Man leger jo ikke med legetøj, når man går i syvende klasse. 

Viggo Ej, Molly, hvor er du streng. Jeg … det … eej! Jeg er helt forvirret. Jeg forstår ikke noget. 

Molly Skal jeg så ikke lige fortælle dig en historie, så kan du tage den lidt med ro imens? 

Viggo Puha! Jo, det var vist en god idé! 
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Viggo Han er altså meget god, ham Gud. 

Molly Ja, ik´? Han har lavet nogle gode regler for menneskerne. De ti bud. 

Viggo Det er bare ikke altid, at man har lyst til at følge reglerne, vel? Altså, jeg mener: Du Molly, du vil altid gerne følge 

reglerne, både dem i skolen og dem derhjemme, men jeg er sådan en, der tænker: Hvorfor er den regel der? Hvad 
skal den gøre godt for? 

Molly Men det må du da også godt tænke om Guds regler, tror jeg. 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Det er da godt at tænke over, hvorfor reglen er der. Hvis Gud ønsker det bedste for os, så har han jo kun lavet gode 

regler. Lige som at det nok er ret smart, at man kun har fødselsdag én gang om året, og at man ikke må gå over for 
rødt, fordi det er farligt. 

Viggo OK, så prøv at fortælle mig nogle af de ti bud igen, så skal jeg se, om jeg synes, at det er nogle gode regler. 

Molly Her er en af dem: ”Du skal slappe af om søndagen.” 

Viggo Det er i hvert fald en god regel. Det vil jeg altså fortælle min far, at han skal gøre, for han har altid travlt. Han har 

aldrig tid til at tage ud og fiske med mig og Sigurd. 

Molly Her er en anden en: Du må ikke lyve. Det er også en god regel. Kan du huske, den gang jeg løj om Sofie? 

Viggo Den gang? Det har du altså gjort flere gange! 

Molly Ja, og jeg havde mega-dårlig samvittighed hver gang. 

Viggo Fortæl mig flere af de ti bud, Molly. 

Molly Du må ikke stjæle. 

Viggo Også en god regel. Jeg ville ønske, at jeg kunne huske dem alle sammen. Alle ti. 

Molly hmm … Jeg får en idé! 

Viggo Dig, idéer? Det plejer da at være mig, der får dem! 

Molly Hov, hov, Viggo. Vær nu sød! Vi kunne lave et rim, så vi nemt kunne huske alle de ti bud! 

Viggo Hvad mener du? Et rim? 

Molly Altså, min lærer, hun laver altid rim, når der er noget, vi har svært ved at huske. 

Viggo Rim … Hvad med at lave et rap i stedet: ”Du må ikke være en tyv, du må heller ikke lyv.” 

Molly Ja, Viggo, du er da go´! Lad os arbejde på det! Det kan vi godt. 

Viggo Ja, vi kan så! 
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Molly Viggo, Viggo, Viggo, Viggo, Viggo, Viggo, Viggo, Viggo (syngende). 

Viggo Hvad sker der lige for dig, Molly, Molly, Molly, Molly, Molly, Molly, Molly, Molly? 

Molly Rappet er færdigt! 

Viggo Det har godt nok også taget flere dage for os at lave. 

Molly Men det har været sjovt, synes du ikke? 

Viggo Jo, helt vildt sjovt! Fik du din lærer til at kigge på det? 

Molly Ja, hun havde lige et par steder, hvor vi kunne få det til at lyde lidt bedre. Skal vi prøve? 

Viggo Jeps! Vi bliver berømte, Molly! Og jeg er så klar! 

Molly Ja, det kan jeg se. Jeg glæder mig til, at vi kan det udenad, for så kan vi altid huske de ti bud fra Gud! Har Sigurd 

fundet en rytme til os på internettet, lige som han lovede at gøre? 

Viggo Ja, det har han. Jeg skal bare lige tænde på den her knap. 

Molly  Ok, sæt i gang, Viggo! 

Viggo Kom nu her, kom og lær 

Molly Alle de ti bud, som er fra Gud 

Viggo Kom nu her, kom og lær 

Begge Her er de ti bud, som er fra Gud 

Molly Du må ikke have andre guder end mig 

Viggo Og du må ikke bede til dem, nej, nej, nej, nej, nej 

Molly Guds navn det er så stort og flot, at du skal huske kun at bruge det til noget godt.  

Viggo Du skal slappe af, når det bliver søndag 

Molly Ja, du skal slappe af, for det er en hviledag 

Viggo Du skal ær’ din far og mor, lige der hvor du bor 

Molly Du må ikke dræb’, eller bryde et ægteskab 

Viggo Du må ikke vær en tyv, du må heller ikke lyv’ 

Molly Og her til slut i nummer ti, må du ikke vær misundelig,  

Begge for alle disse mange bud, de er en gave fra vor Gud. 

Viggo Oh, yeah! Hvor er vi gode. 

Molly Og det er også nogle gode bud … eller regler. 

Viggo Ja, det er det altså. Men nu skal vi tale lidt om, hvordan vi bliver berømte. 

Molly Berømte? 

Viggo Altså, det er vores store chance, Molly. Alle vil elske os for det rap! 

Molly Jeg troede, at meningen var, at vi skulle lære alle Guds regler udenad. 

Viggo Men vi ku´ jo også blive berømte. Tænk at stå foran titusind mennesker og rappe! 

Molly Men nu har jeg altså et lidt vigtigere spørgsmål til dig: Hvis du nu kom til at gøre noget af det, som de ti bud siger, 

man ikke må gøre, hvad ville du så gøre ved det? 

Viggo Godt spørgsmål, Molly. 

Molly Og derfor skal du glæde dig til den historie, som jeg har med til dig i dag. For nu skal du høre, hvad der skete med 

Moses og hele det folk, han havde med sig. 

Viggo Det lyder spændende. Sæt i gang. 
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Viggo Tænk, at folket glemte Gud så hurtigt! 

Molly Det er helt vildt, ik´? Han havde lige hjulpet dem gennem Det Røde Hav og givet dem mad og vand. 

Viggo Og så tog de bare og lavede en guldkalv. Som om den kunne hjælpe dem. 

Molly Ja, og de kunne ikke engang holde det første bud: ”Du må ikke have andre guder end mig” 

Viggo Men de kunne heller ikke holde det andet bud! 

Molly Hvad mener du?  

Viggo ”Og du må ikke bede til dem, nej, nej, nej, nej, nej.” 

Molly Det har du ret i. 

Viggo Ja, da de dansede rundt om kalven og bad til den. Det var rimeligt dumt. 

Molly Jeg kan godt forstå, at Gud blev sur. Men han tilgav dem heldigvis også. Han er nu altså ret god!  

Viggo Og det er vores rap også, for det hjælper os til at huske alle hans regler. OG: så kan vi også blive berømte. 

Molly Viggo, jeg er altså ikke sikker på, at vi kan samle titusind mennesker til at høre vores rap, men ...! 

Viggo Ja? 

Molly Min klasselærer spurgte, om vi ville komme ind i min klasse og opføre det for de andre i kristendomstimen. 

Viggo Åh, hvor vildt. Det vil vi da gerne, Molly, ik´? 

Molly Jo, det vil vi! Måske kan vi også komme ind i din klasse? 

Viggo Ja, ja, ja, det bli´r for fedt! Men så skal vi lige øve os lidt igen. 

Molly Ja, det skal vi. Sæt i gang!  

Viggo Kom nu her, kom og lær 

Molly Alle de ti bud, som er fra Gud 

Viggo Kom nu her, kom og lær 

Begge Her er de ti bud, som er fra Gud 

Molly Du må ikke have andre guder end mig 

Viggo Og du må ikke bede til dem, nej, nej, nej, nej, nej 

Molly Guds navn det er så stort og flot, at du skal huske kun at bruge det til noget godt.  

Viggo Du skal slappe af, når det bliver søndag 

Molly Ja, du skal slappe af, for det er en hviledag 

Viggo Du skal ær’ din far og mor, lige der hvor du bor 

Molly Du må ikke dræb’, eller bryde et ægteskab 

Viggo Du må ikke vær en tyv, du må heller ikke lyv’ 

Molly Og her til slut i nummer ti, må du ikke vær misundelig,  

Begge for alle disse mange bud, de er en gave fra vor Gud. 

Viggo Oh, yeah! 
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Molly Hej Viggo. 

Viggo Jeg har ikke tid til at hilse på dig, Molly, jeg har vildt travlt. 

Molly Med hvad? 

Viggo Jeg er ved at gøre mit rumskib klar til afgang. Er det ikke flot? 

Molly Jo, det er da meget flot, Viggo! Men igen må jeg altså bare spørge: Hvordan får du dog fat i alle de papkasser? 

Viggo Papkasser? Jeg ved ikke, hvad det er, du taler om! 

Molly Men flot er det, Viggo! God fantasi! Hvor er du på vej hen? 

Viggo Det er månen, det gælder. Jeg vil være det første barn på månen. 

Molly Må jeg tage med? 

Viggo Ja, men det kan godt blive en farlig tur, Molly! Det skal du være sikker på, at du kan klare. 

Molly Du mener, at det kan være lidt farligt at tage til månen i en papkasse. 

Viggo Jeg ved ikke, hvad det er, du snakker om! Jeg mener: Vi kan komme til at opleve meget uhyggelige ting på månen, 

ting, du aldrig havde troet, du ville opleve. 

Molly Må jeg gætte: Du tror, at vi vil møde monstre fra andre planeter? 

Viggo Lige præcis, Molly! Vi må være forberedte på hvad som helst. Men du må bare love mig, at du ikke græder! Du må 

aldrig vise monstrene, at du er bange! 

Molly Hvorfor vil du egentlig gerne til månen … Viggo? 

Viggo Jeeeg … vil bare gerne så langt væk som muligt. Laaangt væk. Meget langt væk. 

Molly Hvorfor Viggo? 

Viggo Hold nu op med al den snak, Molly. Vi har travlt. Vi skal fylde benzin på rumskibet, og vi skal have mad og ilt med. 

 Molly Viggo, indrøm det nu bare, ik´! Indrøm nu, hvorfor du så gerne vil så langt væk som overhovedet muligt. 

Viggo Jeg ved ikke, hvad det er, du taler om. Vi har altså travlt. Vil du med, eller vil du ikke med? 

Molly  O.k. Viggo, jeg vil gerne med. Hvad skal jeg gøre? 

Viggo Tryk på knapperne. 

Molly O.k. Hvad gør de? 

Viggo Nu tanker skibet selv benzin på og lægger mad klar til os. Bip, bip. Så er det hele klart. Hop ombord, Molly, så tæller 

vi ned: 10, 9,  

Begge 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

Viggo Sæt i gang! 

Begge Skramle lyde, uh, åh, wow osv. 

Viggo Så flyver vi! Hvad siger du til det, Molly? Er jeg ikke en dygtig astronaut? 

Molly Meget dygtig, Viggo, meget. Har du set de stjerner der? Og den der satellit? 

Viggo Ja, det er vildt flot. Men hov, hvad er det, der gemmer sig der - omme bag den planet? Måske er det et rummonster. 

Er du bange, Molly? Meget bange? 

Molly Jeg er overhovedet ikke bange, Viggo! Hold nu op med hele tiden at tale om, at jeg er bange. Det er altså dig, der er 

en bangebuks! 

Viggo Jeg ikke gider tale om det, Molly. Forstå det nu! (Lyder sur). 

Molly O.k. Viggo. (Lyder også sur, men fortsætter så mere roligt). Det er i orden. Men hvad så med en historie, mens vi 

flyver af sted mod månen? Jeg har en historie med om nogen, som også var på vej et nyt sted hen med mange 
mærkelige og farlige ting. 

Viggo Det lyder godt, Molly. Bare fortæl. 
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Viggo Det var en god historie, Molly. 

Molly Og en god flyvetur til månen. 

Viggo Ja, nu nærmer vi os. Jeg tror lige, jeg lander rumskibet. Hold godt fast, Molly. 

Begge Skramle lyde, uh, åh osv. 

Viggo Så er vi her, Molly. Tør du gå ud? 

Molly Selvfølgelig tør jeg da det. 

Viggo Ja, du er vist mere modig end dem, du fortalte om i dagens historie. 

Molly Ja, de var godt nok nogle bangebukse. 

Viggo Nu var de endelig kommet til det land, Gud havde lovet dem, og så turde de slet ikke gå ind i det. Sådan ville jeg i 

hvert fald ikke have været. Jeg ville have glædet mig til at gå derind. Der er ingenting i hele verden, der ville 
skræmme mig. Jeg er jo super-Viggo! 

Molly Viggo! Du er altså vildt irriterende at høre på!  Du siger, du er modig, men i virkeligheden er du bare en bangebuks! 

Jeg er faktisk sur på dig. Da vi skulle opføre vores rap for din og min klasse forleden dag, så stod vi udenfor døren 
og så … 

Viggo Stop nu, Molly! 

Molly … så turde du ikke og gå derind! Så måtte vi bare aflyse det. Det var rigtig tarveligt af dig. 

Viggo Undskyld Molly. Jeg ved det godt. Jeg er så flov! Jeg havde sagt, jeg ville optræde for ti tusind mennesker, så turde 

jeg slet ikke engang at optræde for din og min klasse. Jeg er virkelig, virkelig flov. 

Molly Og det er derfor, du gerne vil så langt væk som overhovedet muligt, ik´? Helt op til månen? 

Viggo Jo, du kender mig vist lidt for godt, Molly. Undskyld! 

Molly Det er i orden, Viggo. Jeg er glad for, at du siger undskyld, for jeg blev altså ret skuffet. 

Viggo Meen måske tør jeg en anden dag. 

Molly Det ville da fedt. Men nu glemmer vi bare det, ik’? For nu skal vi nemlig ud og opdage, hvordan … 

Viggo … månen ser ud i virkeligheden. Molly, vi er de første børn på månen! Vi bliver berømte. Vi skal helt sikkert fortælle ti 

tusind mennesker om det! 

Molly Eller også skal vi ik´! Hov, Viggo, er det et rummonster det der? Kom, lad os kigge lidt nærmere på det. 
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Viggo (Hopper op og ned). Wuhuuuw! Jeg kan klare det, jeg kan klare det. Jeg KAN godt klare det. 

 Molly Hvad sker der Viggo? 

Viggo Jeg har time-out! (Hopper stadig). 

Molly Øh, hvad er det for noget Viggo? Time-out? Det er altså ikke et ord, jeg har hørt så tit. Hm … Jo! Siger de ikke time-

out på tv, når der er sport eller sådan noget? 

Viggo Bingo, bango, bongo, Molly. (Hopper stadig). 

Molly Meeen hvorfor har du så time-out? Er du begyndt at dyrke sport? 

Viggo Kan du ikke se det? Jeg hopper jo li´som op og ned. (Hopper stadig). 

Molly Øh …  

Viggo Ja, o.k. Min far har givet mig time-out. (Stopper med at hoppe). 

Molly Hvad betyder det? Det har jeg aldrig prøvet. 

Viggo (Lyder sur). Det er fordi, du altid er sååå sød og aldrig laver ballade. 

Molly Hvad har du NU lavet, Viggo? 

Viggo Min far og jeg blev uvenner, og så sagde han, at jeg sku´ ta´ en time-out på værelset og tænke over tingene. 

Molly Nå ja! Det har min far også forklaret mig. Når han ser sport, og dem, der spiller, lige trænger til at tage en pause og 

tænke det hele igennem og finde ud af, hvad det er, de skal gøre, så er det time-out. 

Viggo Og det er så’n en, jeg har fået nu, selvom jeg ikke engang har spillet. 

Molly Men hvad har du da lavet, Viggo? 

Viggo Altså jeg ER jo Lille-Ottos storebror, og så ER det jo også mig, der skal lære ham alt muligt. 

Molly Sidst, du ville lære Lille-Otto noget, så smadrede du din mors vækkeur. 

Viggo Ooog denne her gang er jeg kommet til at tegne en kæmpe elefant på stuegulvet. 

Molly Nej, hvor vildt. Hvorfor? 

Viggo Otto sad og tegnede en lille elefant på gulvet, og så gik jeg hen for at stoppe ham. Men så … altså jeg ved ikke 

hvordan, men … så ville jeg bare forklare Lille-Otto, hvor stor en elefant er i virkeligheden. De er jo meget større end 
de der legetøjsdyr, han har. 

Molly Ej, Viggo! Tænkte du dig slet ikke om? 

Viggo Det sagde min far også! Og så sagde jeg: ”Jeg tænkte over, hvordan jeg skulle tegne snablen og ørerne på den 

rigtige måde.” 

Molly Ej, Viggo! 

Viggo ”Ej, Viggo!” (Efterligner Mollys tonefald). 

Molly Undskyld! Men hvad skete der så? 

Viggo Så begyndte han at skælde mig rigtig meget ud, og så blev jeg sur og sagde, hvorfor han ikke skældte Lille-Otto ud. 

Det var jo ham, der startede. 

Molly Ja, det var det jo. 

Viggo Men min far sagde bare, at jeg skulle lade være med at skyde skylden over på andre. Og så brokkede jeg mig endnu 

mere, for jeg synes altid, at det hele går ud over mig og ALDRIG over Lille-Otto. For det er MIG, der er den STORE. 

Molly Sikke en dårlig dag, det har været. Hm … jeg tror, at vi må få dig til at tænke på noget andet. Hvad siger du til en 

historie? 

Viggo Det lyder som verdens bedste forslag. 
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Molly Var det ikke en god historie? 

Viggo Den var vildt spændende!  Men den var altså også lidt uhyggelig. 

Molly Ja, med alle de slanger. Ad, hvor må det have været forfærdeligt! 

Viggo Jeg forstår godt, at Gud sendte de slanger, for at få folkene til at stoppe med at brokke sig. De brokker sig hele tiden, 

synes jeg.  

Molly Det var lidt som om, at han havde givet dem en time-out, så de kunne tænke lidt over tingene.  

Viggo Hvorfor kigger du på mig?! 

Molly Ikke for noget. Men har DU fået tænkt over DINE ting? 

Viggo Ja, det var dumt at tegne på gulvet. Jeg er jo ikke tre år længere. Men jeg synes stadig, at det var tarveligt af min far 

at give mig hele skylden, bare fordi jeg er den store. 

Molly Ja, det er ret surt, men sådan er det nok bare. 

Viggo Man skulle være enebarn, ligesom dig, Molly. Hov, nej, nu må jeg altså hellere stoppe med at brokke mig. 

Molly Ups, der er noget, jeg har glemt at sige. Da jeg kom for lidt siden, så sagde din far, at jeg skulle sige noget til dig. 

Han vil gerne hjælpe dig med at gøre gulvet i stuen rent. 

Viggo Hvad sidder vi så her for! Kom, vi skal ind i stuen! 

Molly Skal JEG hjælpe med at gøre rent efter DIG? 

Viggo Ja, det skal du. Du har jo ikke nogen små søskende derhjemme, vel? Så må DU jo gøre det her. 

Molly OK, Viggo. Men altså kun fordi, at du er min bedste ven.  
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Molly Hej Viggo! 

Viggo Hej Molly! (Lyder meget glad). 

Molly Hvorfor er du så glad? Hvad er det, du har om halsen? 

Viggo Det er en medalje! Jeg er kommet på førstepladsen! 

Molly På førstepladsen i hvad? 

Viggo Nu ikke så mange spørgsmål, Molly! Jeg er kommet på førstepladsen! 

Molly Jamen øh … Tillykke så!  

Viggo Tak! 

Molly Men … Viggo. Hov, hvad er det? Lim, og saks og papir? 

Viggo Øh det, det er ikke noget. Øh over ... overhovedet ikke noget. Har du en historie med i dag? 

Molly Lige et øjeblik! Har du SELV lavet den medalje? 

Viggo Hvorfor tror du dog det, Molly? Stoler du ikke på mig? Jeg er fornærmet, rigtig, rigtig fornærmet. 

Molly Ja, ja, Viggo! Slap lige af! Hvad foregår der? 

Viggo Jeg har selv lavet medaljen. Jeg har overhovedet ikke vundet førstepladsen i noget. Heller ikke andenplads eller 

tredjeplads! 

Molly Nå … Taler vi om skolens miniolympiade for de mindste klasser? 

Viggo Ja, lige præcis! Det var i går. Og mit hold kæmpede og kæmpede. Og de andre hold vandt alle mulige medaljer.  

Molly Ej, det lyder rigtig trist. Men havde I ikke en god dag alligevel? Det havde vi altid, når vi var til miniolympiade, også 

selvom vi ikke vandt. 

Viggo Nej, vi havde så ej! 

Molly Hvorfor ik´? 

Viggo Fordi vi var blandede hold mellem 0. og 1. og 2.  Og dem fra 2. på vores hold var mega-tarvelige. Da det begyndte at 

gå dårligt for os, så sagde de, at det var alle os smås skyld! 

Molly Ej, sikke nogle dårlige tabere! 

Viggo Og så synes jeg bare, det var en rigtig dårlig dag. Og den fik mig til at tænke på alt det, jeg ikke kan finde ud af: Jeg 

er ikke god til at læse. Jeg kan heller ikke sidde stille i skolen. Min mor bliver tit sur over, jeg ikke er god til at rydde 
op, jeg er bange for gyserfilm og … 

Molly Ej, stop! Viggo! Du er da vildt god til mega mange ting! 

Viggo Til hvad? 

Molly Altså du har lige spillet med i skoleteatret, selv om du ikke var gammel nok. Fordi du er så’n en dygtig skuespiller. 

Viggo Det fik jeg jo ikke nogen medalje for. 

Molly Nej, men du fik en masse ros, og alle klappede af dig. 

Viggo Nå ja, det havde jeg da helt glemt. 

Molly Og så har du en god fantasi, og du er modig og tør en masse. 

Viggo Modig? 

Molly Ja, kan du ikke huske, da du stod foran hele klassen og fik Tais til at stoppe med at drille! Der er altså mange ting, du 

er god til. Det kan godt være, at du ikke lige får en medalje for det, men derfor er det jo nogle vigtige ting, du er god 
til. 

Viggo Tak, Molly. Du begynder at få mig i godt humør igen. Du skulle da vist have en medalje for at være min bedste ven! 

Molly Hmm ... jeg får en ide! Nå, men først skal du høre en historie.  

Viggo O.k. 
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Molly Hvad siger du så Viggo? (Molly hænger 5 medaljer om Viggos hals). 

Viggo Det er nogle flotte medaljer, du har lavet, mens du fortalte historie, Molly. Men … hvorfor skal jeg have dem? 

Molly Den her medalje, den skal du have, fordi at du er verdens bedste ven! 

Viggo Tak! Det er du også! 

Molly Og denne her! Den skal du have for din gode fantasi! Og så får du også en, fordi at du er en dygtig skuespiller. 

Viggo Jeg takker og takker! 

Molly Og denne her – den får du, fordi at du er modig og tør en hel masse. Og den sidste får du, fordi at du er sjov og 

næsten altid i godt humør og gør mig glad. 

Viggo Tak, Molly. Jeg ville ønske, jeg os’ havde lavet nogle medaljer til dig, for så skulle du i hvert fald os’ ha’ en hel masse 

af dem, synes jeg. 

Molly Ku’ du li’ historien? 

Viggo Ja! Måske følte Josva sig lidt ligesom mig. Han kunne se, hvor dygtig Moses havde været, og så følte han sig ikke 

særlig god. 

Molly Men han var god. Måske var han god til noget andet end Moses, men han var stadig god. Gud havde jo bestemt, at 

han skulle være den nye leder, og det ville han ikke ha’ gjort, hvis ikke Josva var ret så dygtig, tror jeg. 

Viggo Det var da godt, at både Gud og Moses alle de andre fortalte Josva, at det nok skulle gå alt sammen.  

Molly Ja, de var nogle gode venner for ham. 

Viggo Ligesom dig! Du hjalp mig med at huske på alt det, jeg er god til i stedet for at være sur på det, jeg ikke er god til. Jeg 

tror altså lige, jeg laver et par medaljer til dig også. 

Molly Tak, Viggo!  
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Molly Hej Viggo. 

Viggo Arg! Skrid dit dumme monster! 

Molly Kalder du mig et monster?! 

Viggo Ja, du indrømmer det åbenbart selv, dit ulækre slimede klamme, mega-dumme monster. Skrid! Jeg er overhovedet 

ikke bange for dig. Overhovedet ikke, at du bare ved det! 

Molly Øh, Viggo? Er der noget galt? 

Viggo Og selv om du kender mit navn, ska’ det overhovedet ikke få mig til at tro på dig. Du er kommet for at gøre mig til din 

usle slave. Skrid! Jeg kan sagtens klare dig! 

Molly Viggo! Vågn lige op til virkeligheden, det er mig, Molly! 

Viggo Jeg har en storebror, og han er virkelig stærk, så bare skrid hjem til dit onde monsterhjem, ellers bliver det værst for 

dig selv! 

Molly Viggo, hvad sker der for dig? Hvorfor har du gemt dig bag alt det der legetøj? (Molly går over mod Viggo). 

Viggo Du skal ikke komme tæt på! Det bliver værst for dig selv! Jeg har en vandpistol og en porre! Så bare bliv væk! 

Molly En porre? Viggo! Det altså bare mig, Molly, din bedste ven! 

Viggo Molly!? Er det dig? Hvorfor har du ikke sagt det noget før? 

Molly Det har jeg ligesom os’! 

Viggo Hvad, du knurrede og brølede som et monster, og der kom slim ud af din mund. 

Molly Vel gjorde der altså ej, Viggo! Hvad er der sket? Hvorfor er du så bange? 

Viggo Jeg tror måske, vi har et monster i vores hus (hvisker). 

Molly Altså – udover dig? 

Viggo Ha, ha, ha (sarkastisk). Meget sjovt, Molly! Kan du ikke høre det? Det knurrer og hvæser. Jeg tror, at det er lige ude 

på gangen. Så du det ikke, da du var på vej herind på værelset? 

Molly Øh, nej. Hvorfor tror du, at der er et monster? 

Viggo Altså, det ku’ da godt være! 

Molly Du er for stor til at tro på monstre, Viggo! Hvad er der sket? 

Viggo Det ved jeg ikke. Altså … måske har det noget at gøre med, at min storebror Sigurd og hans venner skulle se 

uhyggelig film i går. 

Molly En gyserfilm? Men du er jo ik’ gammel nok til at se den slags. 

Viggo Det sagde Sigurd også til mig, men jeg plagede og plagede, og til sidst virkede det, og jeg fik lov til at se med. 

Molly Ja, ih, hvor det virkede godt (sarkastisk). Det var åbenbart rigtig sjovt for dig at se gyserfilm! Hvad sagde din mor og 

far? 

Viggo De var ikke hjemme. Det var Sigurd, der skulle passe mig i et par timer, indtil de kom hjem fra naboens fest. Lille 

Otto lå og sov, og jeg kedede mig. 

Molly Og så fandt du på, at du ville se uhyggelig film sammen med de andre. 

Viggo Den var altså os’ ret spændende. Altså … lige indtil den blev uhyggelig. 

Molly Hmm … Jeg tror, at vi må få dig til at tænke på noget andet. Hvad siger du til en historie? 

Viggo Det lyder som verdens bedste forslag. 
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Molly Var det ikke en god historie? 

Viggo Den var vildt spændende!  Men den var altså os’ lidt uhyggelig. 

Molly Ja, da spionerne var på flugt fra alle soldaterne.  

Viggo Og de lå deroppe på taget og gemte sig. De må ha’ været bange. 

Molly Jeg tror, de bad til Gud. De lærte da virkelig, at han passer på os. 

Viggo Tror du også, Gud kan hjælpe børn, der har været så dumme, at de har set en alt for uhyggelig film? 

Molly Hvad tror du selv? 

Viggo Tja ... Det tror jeg godt, han vil, men jeg ved bare ikke hvordan. Kan jeg bruge min porre til noget? 

Molly Stop det der, Viggo. Det er noget fjolleri. Jeg tror altså bare, man skal be’ til ham. Vi har jo før lært, at man kan be’ 

ham om at gøre en helt rolig indeni. 

Viggo God idé, Molly! Det vil jeg gøre. Og så er det i hvert fald sidste gang i hele mit liv, at jeg har gjort noget dumt som at 

se en alt for uhyggelig gyserfilm. 

Molly Tja … Det ville være dejligt, hvis det var sådan. Men nu ved du i hvert fald, hvad du kan gøre, hvis du bliver bange 

en anden gang. 

Viggo Ja, det ved jeg. Bingo, bango, bongo. 
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Molly Hej Viggo. 

Viggo Hej Molly ( trist). 

Molly Wow! Sikke nogle lækre kager, du har der. 

Viggo Den ene er til dig. 

Molly Er det din mor, der har lavet dem? Hun plejer at være SÅ god til at bage. 

Viggo Ja. 

Molly Skal vi spise dem? 

Viggo Jeg er ikke rigtig sulten. 

Molly Heller ikke kage-sulten? 

Viggo Niks. 

Molly Nå! Hvad er der i vejen? Er du syg? 

Viggo Næ … 

Molly Viggo! HVAD er der i vejen? 

Viggo Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. 

Molly Du tager kagen op i hånden, åbner munden, stikker kagen ind i munden og tager en bid og tygger. Det er hvad, du 

skal gøre. 

Viggo Ha, ha, Molly! Det ved jeg jo ligesom godt! 

Molly Hvis du ikke fortæller mig, hvad der er i vejen, så kan jeg jo heller ikke hjælpe dig. 

Viggo Der er INGEN, der kan hjælpe mig! 

Molly Åh, jeg hader, når du er i det der humør, Viggo. Kom nu bare ud med det! 

Viggo O.k., det er Lasse! 

Molly Dumme-Lasse fra vejen. Hvad har han nu gjort? Jeg troede, at vi var ved at blive bedre venner med ham. 

Viggo Han bliver ved med at sige, at jeg er en tøsedreng, fordi jeg ikke vil spise tre myrer og en bille. 

Molly Åh, er han stadig i gang med det der pjat!? 

Viggo Og så siger han, at han vil fortælle alle på hele vejen, at jeg er en tøsedreng. Og de alle sammen vil grine ad mig, og 

at ingen vil lege med mig mer’.  

Molly Ej, hvor er han altså bare irriterende! 

Viggo Jeg kan godt forstå, at han ikke har nogen venner. 

Molly Han er jo også ny. Han har jo ikke boet her på vejen så længe. Måske er det svært for ham.  

Viggo Men jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre! 

Molly Først skal du høre en historie, og så bagefter finder vi ud af, hvad du skal gøre, ik´? 

Viggo O.k. Molly, så skal det også være en god en. 

Molly Dét er den også! 
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Viggo Det ville have været sejt at leve den gang med Jeriko og det hele. 

Molly Ja, tænk at opleve, at Gud er den stærkeste, og han kan hjælpe, selv når alt ser helt umuligt ud. 

Viggo Ja, det ville have været sejt at leve den gang. Så vidste man da, hvad man skulle gøre ved sådan en som Lasse. 

Molly Men hvis Gud kunne hjælpe den gang, så kan han vel også hjælpe i dag. Med Lasse. 

Viggo Skal vi ødelægge ham? Den er jeg med på! Hvordan? Hvad skal vi finde på. Kan vi virkelig bede Gud om at hjælpe 

os med det? 

Molly Nej, Viggo! Det kan vi altså ikke!  

Viggo Øv altså!  

Molly Meeen … 

Viggo Jaaa?  

Molly Vi kan vel stadig finde en måde, så det gode kan vinde over det onde.  

Viggo Hvordan? (Skeptisk). 

Molly Jaaa … Ej, de der kager får mig til at tænke på noget, som min mor oplevede, da hun var barn. Der var nemlig en 

dreng, der hed Mads, som altid drillede hende. 

Viggo Og så en dag, så smed hun kager i hovedet på ham, og så grinede alle de andre af ham, og så drillede han hende 

aldrig mere. Dét skal vi gøre. Ja, dét skal vi gøre. Kom, Molly! 

Molly Nej, Viggo! En dag, da Mads drillede, så løb hun ind til hendes farfar, som boede lige ved siden af. For han var en 

stor mand, og han kunne blive meget vred, og så tænkte hun, at han ville hjælpe hende. Og så fik farfaren fat på 
Mads. 

Viggo Øj, hvad skete der, hvad skete der? 

Molly Så gav hendes farfar Mads … et stykke lagkage. 

Viggo Hvad? Det er da vildt uretfærdigt! 

Molly Ja, det syntes min mor altså også. Men efter den dag, så drillede Mads hende aldrig igen. 

Viggo Nå! Hvor vildt. Åh, nej! Jeg ved godt, hvad du vil (kigger på kagerne). Det vil jeg altså ikke være med til! 

Molly Vi kunne da prøve! 

Viggo Men der er jo kun to kager! 

Molly Så giver vi ham bare en halv hver. 

Viggo Men så får han jo mere end os. Vi giver næsten en halv kage hver. 

Molly O.k., men så sidder vi altså også og hyggesnakker med ham, mens vi spiser kagerne. 

Viggo Om hvad? Hvad kan man hyggesnakke med Lasse om? 

Molly Det finder vi nok ud af, kom nu. 

Viggo O.k. Molly. Du vinder! (De går ud). 
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Molly Hej Viggo. 

Viggo Se, jeg har bygget Jerikos mur! 

Molly Nå, fra den historie, jeg fortalte dig for nylig. Ja, den var god, ik´? 

Viggo Jo, jeg har tænkt en hel masse over det, for jeg synes, det var vildt sejt, at Gud kan hjælpe, når man ikke ved, hvad 

man skal gøre. 

Molly Ja, og det har vi også selv oplevet ik´? 

Viggo Jo! Lasse har slet ikke drillet mig, efter at vi gav ham kage og hyggede os med ham. 

Molly Wow, hvor fedt! 

Viggo Så nu har jeg samlet alle de der mennesker, som var med Josva, og nu er de på vej rundt om Jeriko. 

Molly Hvor mange dage har de gået rundt om byen? 

Viggo Hele ugen. Masser af gange. Og nu er det allersidste gang! De har været helt, helt stille HELE ugen.  

Molly Men nu får de endelig lov. 

Viggo De råber og skriger!  

Begge (Råber og skriger). 

Viggo De hopper op og ned. De hopper op og ned. Og så kommer det store øjeblik, hvor byen falder sammen for øjnene af 
dem! (Larm fra mælkekartoner, der vælter). 

Molly Sejt, Viggo, sejt! 

Viggo Viiildt sejt, Molly. Og nu skal vi ikke bare vælte mælkekartonerne. Vi skal også prøve det i virkeligheden. 

Molly I virkeligheden? Hvad mener du? 

Viggo Min far skal have fældet et træ i haven, og så tænkte jeg på, at hvis nu jeg går ud og går rundt om det mange gange 

og til sidst råber og skriger, så vælter det nok, og så bliver han jo glad. 

Molly ah ... 

Viggo Og så siger han: ”Det var godt min dreng, hvor er det godt, jeg har dig.” 

Molly Sådan tror jeg altså ikke, det virker. 

Viggo Men hvis det virkede for Josva, hvorfor skulle det så ikke også virke for mig? 

Molly Godt spørgsmål. Den skal jeg lige tænke over. Men Viggo? 

Viggo Ja? 

Molly Jeg har en anden virkelig spændende historie med til dig. Og selv om denne her måske ligner den i Jeriko lidt, så 

skete det hele på en helt anden måde i denne her historie. 

Viggo Handler den også om Josva? 

Molly Nej, den foregik mange år efter, da folket havde boet længe i det land, Gud havde givet dem. Men den er ligeså 

spændende som den om Josva. 

Viggo Sæt i gang! 
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Molly Var det ikke en god historie? 

Viggo Vildt god! Han er en god en at have med sig, ham Gud. 

Molly Ja, det tør da siges. Han er jo ligesom: Gud! Ham, der skabte hele universet, og han kan alt. 

Viggo Og han er i hvert fald ikke en kedelig en. Inden du begyndte at fortælle mig historier om ham, så troede jeg, at han 

var sådan en gammel mand med hvidt skæg, der sad på en sky og sagde kedelige ting. 

Molly Men sådan er han jo slet ikke, vel? 

Viggo Nej, han laver vildt mange spændende ting. Jeg tror slet ikke, at han har tid til at sidde stille og sige kedelige ting. 

Molly Nej, han har alt for travlt med at hjælpe her og der og alle vegne. 

Viggo Bingo, bango, bongo. Men nu skal vi finde ud af, hvad vi gør med min fars træ. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Skal vi gøre som Josva og gå mange gange rundt om træet …? 

Molly Eller skal vi være ligesom Gideon og kravle af sted om natten og tænde fakler? 

Viggo Jeg må altså ikke lege med ild. 

Molly Vi kunne også være som Moses, der fik det røde hav til at skille sig. Eller som Noa, der byggede en ark. 

Viggo Ej, Molly, nu er jeg helt forvirret. 

Molly Det var også meningen! 

Viggo Hvad? 

Molly Historierne er forskellige, men der er én ting, der er den samme i ALLE historierne. 

Viggo Hvad, hvad, hvad? 

Molly Ingen af dem kunne klare sige selv, men de kunne alle sammen finde ud af at bede Gud om at hjælpe dem. 

Viggo Du ER nu altså ret klog, Molly! 

Molly Tak! 

Viggo Men hvad så med min fars træ? 

Molly Hvad med at bede Gud om at hjælpe din far med at fælde det? Og bede Gud om at passe på ham, mens han gør 

det? 

Viggo Du ER nu altså ret klog, Molly! 
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Molly Viggo, Viggo! 

Viggo Heeej (trist). 

Molly Hvad sker der her? 

Viggo Min mor har sat mig til at rydde op. 

Molly Men det trænger der vist også til. 

Viggo Er du nu på hendes side? 

Molly Er der sider? 

Viggo Ja! Når det kommer til oprydning, SÅ er der sider: Der er de gode, og der er de onde. 

Molly O.k. Men så må jeg hellere indrømme, at jeg heller ikke kan li´, når min mor eller far vil have mig til at rydde op. 

Viggo Men hvad skal det også til for? Jeg har jo et system. Jeg ved, hvor det hele er, lige nu.   

Molly Ja, og når man så har ryddet op, så kan man slet ikke finde noget som helst. 

Viggo Bingo, bango, bongo! Hvad er det også for noget! 

Molly Ja! Altså synes du alligevel ikke, at det er meget rart, når man så har fået det gjort? Så er der pænt på ens værelse. 

Viggo Er du nu gået over til fjenden? 

Molly Ej, slap dog af, Viggo. Jeg synes da heller ikke, det er sjovt, når min mor siger: ”Molly, Molly! Så er det tid til at rydde 

op og gøre rent, det er fredag, og der skal være ordentligt i weekenden.” 

Viggo Ej, det er ligesom min mor. Hun råber altid: ”Viggo, Viggo!”  

Molly Når ens mor råber ens navn to gange, så ved man, at den er gal! 

Viggo Lige præcis! 

Molly Og hvorfor skal man altid tømme opvaskemaskine, lige når man har det allersjovest? 

Viggo Jeg skal ikke tømme opvaskemaskine. 

Molly Skal du ik´? Det troede jeg, at alle børn skulle. 

Viggo Det skulle jeg engang, men jeg endte altid med at bygge tårne af alle plastikbøtterne på gulvet. 

Molly De rene bøtter? 

Viggo Ja, jeg ville gerne gøre opvasken til en fest. Lille Otto synes også, det var sjovt. Men siden dengang har de ikke 

spurgt mig. Min mor snakkede en hel masse om bakterier og sådan noget. 

Molly Men nu er du altså ved at rydde op? 

Viggo Ja, min mor råbte: ”Viggo, Viggo!”, og så vidste jeg jo, den var gal. 

Molly Jeg har faktisk en historie med i dag om en, der også hørte sit navn blive råbt, men han kunne bare ikke finde ud af, 

hvem det var, der råbte: ”Samuel, Samuel!” (mystisk stemme). 

Viggo Det lyder mystisk. Den historie vil jeg gerne høre. Kan du rydde op samtidig med, du fortæller? 

Molly Som om! Det er dig, der har rodet, så det er dig, der må rydde op – det er i hvert fald det, min mor siger. 

Viggo Nå ja, går den, så går den … Det gjorde den så ikke denne her gang. Så: Sæt i gang. 
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Viggo Det må godt nok have været uhyggeligt at høre Guds stemme. 

Molly Samuel, Samuel! 

Viggo Ligesom når min mor råber: ”Viggo, Viggo!” 

Molly Så ved du, at hun har noget at sige til dig. Og Gud havde også noget at sige til Samuel. 

Viggo Men tænk, at Gud talte til Samuel – sådan helt tydeligt. Kunne du tænke dig det? 

Molly Jeg tror, at jeg ville blive ret så bange. 

Viggo Også mig. Jeg ville også blive bange. Men der ville da være noget at fortælle i skolen, når vi skal sige, hvad vi har 

lavet i weekenden. 

Molly Ja! 

Viggo Men egentlig er det også lidt snyd, at Gud ikke taler til os i dag, som han gjorde til Samuel, og Moses og alle de 

andre. 

Molly Du har jo lige sagt, at du ville blive bange, hvis det skete. 

Viggo Men jeg synes altså, at det er snyd. 

Molly Men vi har jo Bibelen og alt muligt. Der kan vi jo lære, hvad Gud gerne vil sige til os. Det havde de jo ikke den gang. 

Viggo Havde de ikke? Jeg troede, at Bibelen var tusindvis af år gammel? 

Molly Men de historier, jeg fortæller dig nu, er endnu ældre. 

Viggo Hvor ved du det fra? 

Molly Jeg har lånt en bog om det på biblioteket. 

Viggo På Bib? 

Molly Ja! 

Viggo Nøøørd! 

Molly Ih, tak! Men altså – det var jo faktisk Moses og Samuel og mange af de andre, som skrev det ned, vi har i Bibelen i 

dag. 

Viggo Så Gud var nødt til at tale ret tydeligt til dem, så de hørte rigtigt. 

Molly Ja! 

Viggo Hmm. Han er da meget smart, ham Gud. 

Molly Dét er han! 
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Molly Hej Viggo! Er du klar på en hel masse sjov? For det er jeg nemlig. 

Viggo Jeg har fået time-out igen. 

Molly Time-out? Nå, du skal sidde på dit værelse og tænke lidt over tingene? 

Viggo Ja, bingo, bango, bongo (trist stemme). 

Molly Hvad har du nu lavet, Viggo? 

Viggo Vil du gerne høre historien? 

Molly Seføli. Du har jo altid en god historie at fortælle. 

Viggo I dag ville jeg ønske, jeg ikke havde nogen. 

Molly Men hvad har du da lavet? 

Viggo Altså, det startede med, at jeg fandt en lighter på legepladsen. 

Molly Åh nej, Viggo. Helt ærlig! Nu ved man jo godt, hvad der sker i den historie. 

Viggo Og så sluttede det med, at jeg kom til at sætte ild til min far. 

Molly Hvad?! O.k., jeg vidste åbenbart slet ikke, hvad der ville ske i den historie. Har du sat ild til din far? Viggo, Viggo, 

Viggo! Hvad har du dog gjort? Hørte jeg rigtigt? 

Viggo Ja! 

Molly Jeg troede, du ville fortælle mig noget med, at du havde tændt et stearinlys, uden at din mor havde set det, men i 

stedet for så er du kommet til at sætte ild til din far! Jeg tror altså godt, at jeg kan forstå, at du har fået time-out på dit 
værelse. Fortæl lige hele historien! 

Viggo Det startede med, at jeg fandt en lighter henne på legepladsen i sandkassen. Og jeg vidste jo godt, at jeg ikke måtte 

beholde den, så jeg gemte den under hovedpuden. 

Molly Allerede der går det galt for dig, Viggo. Lightere er altså farlige for børn. 

Viggo Men den så så spændende ud. 

Molly Lightere er altså stadig farlige for børn. 

Viggo Ja, og når Lille Otto bliver stor, skal jeg nok være en rigtig god storebror og sørge for, at han aldrig kommer til at gøre 

noget dumt. 

Molly Men hvad skete der så? 

Viggo Om aftenen kom min far ind for at læse sammen med mig, inden jeg skulle sove. Og det var faktisk en rigtig 

spændende bog, som min lærer har givet mig. Den handlede om en dreng, der altid kom til at gøre noget dumt. 

Molly Hvordan mon hun fandt på at give dig den … 

Viggo Stop nu med at drille og hør efter. Jeg er faktisk ret ked af det. 

Molly Undskyld! Det kan jeg godt forstå. 

Viggo Og så vi sad og læste og grinede. Og så begyndte min far at fortælle historier fra den gang, han var dreng. Og ved 

du hvad, Molly? 

Molly Nej, Viggo, hvad? 

Viggo Han var slet ikke så kedelig, da han var barn, som han er nu. Han lavede masser af ballade og fandt på gode idéer. 

Og så sagde han: ”I virkeligheden, Viggo, så ligner du mig nok ret meget, når du laver ballade.” 

Molly Det tror jeg, at du blev glad for at høre! 

Viggo Mega-glad. Men så faldt min far i søvn, og jeg ville kigge lidt videre i bogen. Men jeg ville ikke vække ham, så jeg 

kravlede ned under dynen, fandt lighteren og tændte den, så jeg kunne få noget lys. 

Molly Viggo, helt ærligt! Dét var dumt. 

Viggo Og så gik der ild i min far i stedet for.  

Molly Hvad skete der så?  

Viggo Alt muligt. Han fik hul i bukserne og var mega-sur. Men der var ingen af os, der kom til skade. Øv, jeg gider ikke at 

snakke om det mere. Har du ikke en historie med til mig i dag, Molly? 

Molly Jo, og jeg tror godt, du kan li´ den. Prøv en gang at høre … 
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Molly Var det ikke en god historie? 

Viggo Jo, det var det altså. Tænk, hvis det var mig, der pludselig fik at vide, at jeg skulle være konge. Så ville jeg nok ikke 

få time-out hele tiden på mit værelse. Det er hårdt at være mig. Bare jeg var David! 

Molly Men det må da også have været ret hårdt at være David. 

Viggo Hvad mener du – han skulle jo være konge? 

Molly Hans far havde jo nærmest glemt ham, fordi han havde så mange brødre. 

Viggo Det kender jeg godt! Og når så endelig ens far får tid til at læse godnathistorie, så falder han i søvn, og så kommer 

man til at sætte ild til ham. 

Molly Kommer til? 

Viggo Ja, o.k., men ved du hvad Molly? 

Molly Nej, Viggo. 

Viggo Det værste er ikke, at jeg har fået time-out. 

Molly Hvad er så det værste? At du satte ild til din far? 

Viggo Nej. Jo, o.k., det er også ret slemt. Men det allerværste for mig er, at der bagefter, da min far var mega-sur, så 

prøvede jeg at spørge ham, om han ikke kunne huske, at han også selv lavede ballade, da han var barn. Og at jeg 
lignede ham. 

Molly Og hvad skete der så, Viggo? Må jeg gætte? Så blev han bare endnu mere sur? 

Viggo Ja! Det var så ærgerligt, for vi havde lige haft det så hyggeligt sammen. Det er som om, han kun ser det ballade, jeg 

laver. Og så glemmer han alle de gange, hvor jeg faktisk er god nok. 

Molly Ej, hvor er det bare surt for dig Viggo! Men husk, at Gud ser på hjertet. Han kender dig, som han kendte David. 

Viggo Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at tale med ham der David der.  

Molly Ja, det ville være dejligt, hvis man kunne det. Men i stedet for, så kan du jo få lov til at høre nogle flere historier om 

ham.  

Viggo Om David? Det vil jeg gerne. 

Molly Men du skal love mig én ting først: At du aldrig mere leger med lightere. 

Viggo Det lover jeg, Molly. Det var altså også rigtig dumt – og farligt. Det må man ikke gøre.  

Molly Men så lover jeg dig at næste gang, så har jeg en rigtig god historie med. 
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Molly Halløjsa Viggo! 

Viggo Hænderne op eller jeg skyder dig! 

Molly Med … din vandpistol? 

Viggo Er du en ven eller fjende? 

Molly Hvad leger vi i dag, Viggo? 

Viggo Vi leger overhovedet ikke. Det er helt alvorligt. Ven eller fjende? 

Molly O.k. Jeg er altså ikke fjende. Jeg er ven – så fortæl mig lige, hvad der foregår! 

Viggo Man skal være klar på hvad som helst - hvornårsomhelst – her i livet. 

Molly Øh, hvad? 

Viggo Alt kan ske, for det er en farlig verden, vi lever i. 

Molly Jaaa altså … Jeg synes nu, her er meget godt at være. 

Viggo Nej, man skal være klar på hvad som helst! Bare tænk på min far. I sidste uge gik der ild i ham. Det havde han ikke lige 
regnet med, da han lagde sig til at sove. Man skal være klar på hvad som helst – hvornårsomhelst. 

Molly Ja, i hvert fald, hvis man kender en dreng, der hedder Viggo. 

Viggo Hov, hov, Molly. Men jeg tror, at jeg kan blive berømt på det her. 

Molly På hvad? 

Viggo Jeg er i gang med at lave en ”Vær-klar-på-hvadsomhelst-hvornårsomhelst-overlevelses”-taske, som jeg kan tjene mega 
mange penge på, tror jeg. 

Molly Hvad er du ved at lave? 

Viggo En ”Vær-klar-på-hvadsomhelst-hvornårsomhelst-overlevelses”-taske 

Molly En ”Vær-klar-på-hvadsomhelst-hvornårsomhelst-overlevelses”-taske? (Siger det omhyggeligt og lidt langsomt). Hvad er 
det? 

Viggo Det er en taske fyldt med ting, som man har brug for, hvis der sker noget uhyggeligt eller farligt. Så man er klar til hvad som 
helst hvornår som helst. Mennesker er bange for mange ting. Og nu skal jeg, Super-Viggo, hjælpe dem. Og samtidig tjene 
penge. 

Molly Hvad skal der så være i sådan en ”Vær-klar-på-hvadsomhelst-hvornårsomhelst-overlevelses”-taske? Jeg kan se, at du har 
en vandpistol. Den kan man bruge til mange ting. Skræmme farlige drenge væk og måske slukke ild. 

Viggo Ja! Og så har jeg en beskyttelseshjelm her. Den skal man bruge, så man ikke får mursten i hovedet. 

Molly Hvor får man mursten i hovedet henne? 

Viggo Det sker da hele tiden … i hvert fald på tegnefilm. 

Molly Lad mig lige se engang. Så har du noget slik, og en … ad, ostemad! Og den lugter grimt. Hvor gammel er den, Viggo? 

Viggo Nå ja, den er vist ikke helt ny. Men min mor siger, hun ikke gider smøre flere til mig, når jeg alligevel ikke spiser dem. 

Molly Så er der en lommelygte og en rulle toiletpapir. Og bamsen er også kommet med. Ligesom dengang, du ville stikke af 
hjemmefra. Nåårh, Viggo! Hvor er du sød! 

Viggo Stop det, Molly. Du har lovet, du ikke ville drille mig med Bamse. Men der skal mange flere ting i min ”Vær-klar-på-
hvadsomhelst-hvornårsomhelst-overlevelses”-taske, før jeg begynder at sælge den til folk. Hvad synes du, der ellers skal i 
den? 

Molly Måske nogle plastre og en mobiltelefon. Og en kuglepen. Og en blok. Et kort og nogle penge. 

Viggo Det lyder kedeligt.  

Molly Men hvem vil du egentlig sælge tasken til? 

Viggo Først og fremmest til min far. Han har jo lige selv opdaget, hvor farlige ting, der kan ske i livet. Men derefter så tror jeg, jeg 
vil sælge den til millioner af mennesker og blive mega rig. Alle mennesker er jo bange for noget. Ik´? 

Molly Måske. Ved du hvad – jeg har faktisk en historie med i dag, som handler om en, der slet ikke havde brug for en ”Vær-klar-
på-hvadsomhelst-hvornårsomhelst-overlevelses”-taske. 

Viggo Virkelig? Men alle har jo brug for en ”Vær-klar-på-hvadsomhelst-hvornårsomhelst-overlevelses”-taske. Nå, lad mig høre 
historien alligevel. 
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Molly Nå, hvad siger du så til den historie? 

Viggo Hvor er han bare sej, ham David. Og så fik han lov til at kaste med sten, uden nogen som helst skældte ham ud. 

Molly Ja, han er altså ret sej. Ham kunne du nok ikke sælge din ”Vær-klar-på-hvadsomhelst-hvornårsomhelst-

overlevelses”-taske til. 

Viggo Næ. Det kunne jeg nok ikke. Det var vildt sejt, at han ikke havde kongens rustning på. Han havde bare brug for fem 

små sten. 

Molly Og …? 

Viggo Og? 

Molly Havde han ikke brug for noget mere? 

Viggo Hvad? 

Molly Guds hjælp! 

Viggo Ja! Den havde han brug for.  

Molly På en måde var Guds hjælp hans ”Vær-klar-på-hvadsomhelst-hvornårsomhelst-overlevelses”-taske. 

Viggo Ja, det var den jo faktisk.  

Molly For han stolede på, at Gud altid ville være der – lige meget, hvad der skete. Og så kan Guds hjælp vel også være 

vores ”Vær-klar-på-hvadsomhelst-hvornårsomhelst-overlevelses”-taske. 

Viggo Men så kommer jeg jo ikke til at tjene nogen penge! 

Molly Næh. Men jeg tror altså heller ikke, at din far ville have givet penge for sådan en taske alligevel. 

Viggo Nej, det har du nok ret i. Skal vi ikke gå ud og se, om der er nogen børn henne på legepladsen, som vi kan fortælle 

historien til? Det er altså den bedste historie, du har fortalt til mig indtil videre. 

Molly Jo, det kan vi godt. 
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Molly Hej Viggo! Så er jeg her. Du sagde, at jeg skulle skynde mig at komme, og at jeg skulle tage penge med, så nu er jeg her. 

Viggo Abrakadabra. Yksi, Kaksi, Kolme. Den store Trylle-Viggo er på spil igen. 

Molly Nå – har du lært nogle nye tryllekunster? 

Viggo Det kan du tro, Molly. Og du skal være min assistent. 

Molly Det vil jeg da meget gerne. Men hvad skal vi bruge pengene til? 

Viggo Hvor mange har du? 

Molly Jeg har en halvtredser. Den har jeg fået af min mormor. 

Viggo Godt, så starter vi! I dag, mine damer og herrer ... 

Molly Her er jo ikke nogen. 

Viggo Nej, men øver vi os jo bare, ik´? 

Molly O.k. 

Viggo I dag, mine damer og herrer, skal I se en fantastisk tryllekunst fra den store Trylle-Viggo. Det er aldrig set før. Så hold godt 
fast på tasker, hatte og kunstige tænder. 

Molly Du er skør Viggo. 

Viggo For nu vil min trylle-hjælper, den Mystiske Molly, lægge Mormors halvtredser ned i min magiske tryllehat. 

Molly Sådan der? 

Viggo Og så vil jeg sige de magiske ord, mens I alle sammen ryster i bukserne. Her kommer de: Abrakadabra! Yksi, Kaksi, Kolme. 
Og så slår jeg tre gange på hatten bom, bom, bom og vupti! 

Molly Vupti hvad? Hvad er der sket? 

Viggo Så er Mormors halvtredser blevet tryllet til en enkrone! Klap alle sammen. Den fantastiske Trylle-Viggo har slået til igen. 
Han har overgået sig selv. Verden vil aldrig glemme ham. Klap alle sammen. 

Molly Ej, hvor flot, Viggo! Hvordan gjorde du det? 

Viggo En ægte tryllekunstner røber aldrig sine tricks. Men enkronen – den er til dig. 

Molly Tak! Men den tryllekunst kan vi da godt vise til alle de andre børn her på vejen. Du er da god! 

Viggo Tak! Tak! Lad os se at komme af sted. Du skal bare lige smutte hjem efter en ny halvtredser. 

Molly Hvad? 

Viggo Du skal bare lige smutte hjem efter en ny halvtredser. 

Molly Men kan vi ikke bare tage den, vi allerede har brugt? 

Viggo Den har jeg jo lige tryllet væk. 

Molly Ja, ha, ha! Hit med min halvtredser. 

Viggo Men du fik jo en enkrone i stedet for, OG en tryllekunst! 

Molly Ja, ih, hvor er jeg glad. Hit så med den halvtredser! 

Viggo Men du gav mig den jo. 

Molly Kom nu med den. Du er en dårlig ven! 

Viggo Det er dig, der er en dårlig ven. Du skulle da bare lade være med at give den til mig. Jeg skal bruge den til noget. 

Molly Hvad?! 

Viggo Jeg skal bare bruge den til noget (lyder trist). 

Molly Mangler du penge? 

Viggo Ja! Men nu spørger du mig altså ikke om, hvad jeg skal bruge dem til. For det vil jeg altså ikke lige snakke om nu. Men jeg 
vil gerne høre en historie.  

Molly Du får en historie, men vi er altså ikke færdige med at tale om den halvtredser – bare så du ved det! 

Viggo O.k. 
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Molly Var de ikke bare gode venner, David og Jonatan? 

Viggo Jo, selvom Jonatans far kong Saul (laver savlelyde …) var sådan en ond mand, så var Jonatan så god! Sikke en god 

ven at have. Det er næsten ligesom os, ik´? 

Molly Hvad snakker du om? Du har lige nappet en halvtredser fra mig. Jeg synes ikke liiige, at det føles som om, at du er 

min bedste ven. 

Viggo Men jeg har altså brug for en halvtredser. 

Molly Fortæl! 

Viggo Vi er jo lige blevet gode venner med ham der Lasse, den nye på vejen, ik´? 

Molly Jo, ham der ikke har nogen venner og nogle gange er lidt tarvelig. 

Viggo Ja, Men så her i går kom jeg til at fortælle ham om dengang, jeg havde set uhyggelig film med min storebror og så 

troede, at du var et monster, og jeg var helt vildt bange. 

Molly Og hvad skete der så? 

Viggo Så sagde Lasse, at hvis jeg ikke gav ham nogle penge, så ville han fortælle alle de andre børn på vejen, at jeg er en 

bangebuks og leger med piger. 

Molly Men det ved de da alle sammen godt. 

Viggo At jeg er en bangebuks? 

Molly (Fniser). Nej, at du leger med mig. Og derfor skulle du bruge en halvtredser? 

Viggo Ja, det kan du godt forstå, ik´? 

Molly Nej, det kan jeg overhovedet ikke forstå. Hvis jeg virkelig er din ven, ligesom Jonatan var Davids ven, så må du da 

fortælle mig, hvad der er sket, i stedet for bare at snyde mig for min mormors halvtredser. 

Viggo Du har som sædvanlig ret. 

Molly Jeg kunne jo hjælpe dig med at klare Lasse. Han er ikke så farlig. Og slet ikke når vi er to. Så hit med halvtredseren. 

Viggo Og lad os så se at finde Lasse! 

Molly God idé! Du skulle altså have spurgt mig om hjælp noget før, Viggo. 

Viggo Ja. Det har du ret i. Sig det ikke til nogen, men du er altså min bedste – og klogeste - ven. 
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Molly Hejsa Viggo!  

Viggo Halløjsa og velkommen til mit flyveselskab. Jeg har fundet fidusen Molly. Jeg har fundet ud af, hvordan vi kan tjene 

masser af penge. 

Molly Vi? Hvorfor skal vi altid tjene masser af penge, Viggo? 

Viggo Tjene penge OG blive berømte! Det bliver så fedt. Jeg har brug for dig! 

Molly Mig? 

Viggo Jeg kan ikke klare det alene. 

Molly Hvad kan du ikke klare alene? 

Viggo Du skal hjælpe mig med at skrive et skilt. 

Molly Hvad skal der stå på det? 

Viggo Der skal stå: ”Byens billigste og bedste ballontur, kun 20 kroner. Flyv med Viggo til skyerne og se hele din by lidt fra 

oven!” 

Molly Hvad? 

Viggo ”Byens billigste …” 

Molly Hvad har du fundet på? 

Viggo Jeg har lavet min helt egen luftballon! 

Molly Med 20 balloner og en vasketøjskurv? 

Viggo Bingo, bango og bongo! 

Molly Har du prøvet, om den virker? 

Viggo Seføli virker den da. Hvorfor skulle den dog ikke gøre det? 

Molly Ja, hvorfor mon?  

Viggo Der er luft, der er balloner, der er en kurv, og der er snore! Hvad skal man mere bruge? Nå, jo en snack selvfølgelig! 

Molly Stop det, Viggo! Det kan være farligt. 

Viggo Det har vi altså ikke tid til at tænke på nu. Vi skal ud og sælge ballonture! Og blive rige og berømte! 

Molly Skulle vi ikke lige afprøve den først? 

Viggo Hvorfor det? Den første kunde bliver vores forsøgskanin. 

Molly Men hvad så, hvis den ikke virker Så har du jo lovet noget, du ikke kan holde. 

Viggo Tag en tudekiks – det er jo kun en tyver! 

Molly Hvad nu, hvis der sker noget farligt, Viggo. Den kan styrte ned, eller måske kan den slet ikke lande. 

Viggo Slap nu af, Molly!  

Molly Du skal slappe af, Viggo. Hvis du vil have mig til at skrive det skilt, så prøver vi altså den luftballon først, inden vi 

finder en kunde! 

Viggo  O.k. Vi går op på altanen på første sal, og så sætter du dig op i kurven, og så skubber jeg dig ud over kanten, og så 

får du dit livs største oplevelse! Jeg er vel nok en god ven! 

Molly Nej, jeg tror, vi bytter om! Du får lov til at sidde i kurven. 

Viggo Ej, Molly. Din bangebuks!  

Molly Du kan selv være en bangebuks! (Stilhed, mens de kigger surt på hinanden). O.k., hvad nu hvis vi prøver med noget 

af dit legetøj først? 

Viggo Ja, ja, vi tager da bare en dinosaur op i kurven, og så ser vi, hvad der sker med den, når vi skubber luftballonen ud 

over altanen. Jeg er genial!  

Molly Hm …! O.k., lad os gøre det om lidt, men først skal du høre en historie! 

Viggo Nej, først skal vi afprøve ballonen, og så skal vi have historie! 

Molly O.k. 
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Molly Øj!  

Viggo Øj, øj, øj! 

Molly Det var ikke så godt!  

Viggo Nej, det var ikke godt. Den styrtede bare lige ned, og ballonen hjalp slet ikke. 

Molly Vi kan være glade for, at der ikke var nogen mennesker, der kom til skade. 

Viggo Ja! Det var kun min dinosaur, det gik ud over. Jeg var ellers så sikker på, at det ville virke, og vi ville tjene masser af 

penge og blive berømte. 

Molly Ja, og du ville have mig til at lave et skilt, der lovede en hel masse. ”Byens billigste og bedste ballontur”. 

Viggo Ja, jeg må vist tænke mig lidt mere om, inden jeg lover noget, jeg ikke kan holde. 

Molly Det er godt, at Gud er helt anderledes end os. Ligesom i historien. 

Viggo Ja! Gud havde lovet David, at han en dag ville blive konge. Og det blev han. 

Molly Selv om der var gået mange år, siden Gud havde lovet det. 

Viggo Jeg ville have stoppet med at tro på det. Jeg ville have tænkt: ”Han må have taget fejl, ham Gud.” 

Molly Men Gud han tager aldrig fejl, og han holder altid, hvad han lover. 

Viggo Så hvis han siger: ”Byens billigste og bedste ballontur” … 

Molly Men det tror jeg altså ikke lige, han siger. 

Viggo Men hvis nu han sagde … 

Molly Ja, så ville det være rigtigt! 

Viggo Tak! 
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Molly Hejsa Viggo! God dag i dag, ik´? 

Viggo Sig det hemmelige kodeord!  

Molly Det hemmelige kodeord? 

Viggo Bingo, bango, bongo. Det hemmelige kodeord! Ellers får du ikke lov til at komme ind på mit hemmelige værelse! 

Molly Øh, jeg er ligesom allerede herinde! 

Viggo Nå! Ja, øh, så mener jeg: Hvis du ikke siger det hemmelige kodeord, så kan du ikke være med i min hemmelige klub! 

Molly Din hemmelige klub? 

Viggo Og det er en meget vigtig og hemmelig klub! Snart vil alle plage livet af mig for at få lov til at være med i den! 

Molly Nå da, da! Men så må jeg vist hellere være med i klubben. Men hvad er kodeordet? 

Viggo Det skal du da selv gætte! 

Molly Det kan jeg altså ik´! 

Viggo O.k., siden du er min bedste ven, så siger jeg det til dig. Men du må altså ikke sige det til nogen, vel? 

Molly Nej, nej, det skal jeg nok lade være med. Eller, øhm … Jeg skal i hvert fald nok lade være med at sige det til nogen, indtil 
din klub er blevet meget berømt, og jeg kan tjene masser af penge på dit kodeord. 

Viggo Ha, ha. Hør nu godt efter. 

Molly Jah. 

Viggo Sytten slimede snøvlende snegle synker stille smattet snot. 

Molly O.k. kan jeg få den igen? 

Viggo Man hører altså ikke et hemmeligt kodeord igen. Man skal kunne det. Helt udenad. 

Molly Ej, bare én gang til! 

Viggo O.k. Sytten slimede snøvlende snegle synker stille smattet snot. 

Molly Sytten slimede snegle … 

Viggo … snøvlende snegle! 

Molly Sytten slimede snøvlende snegle … øh! Synker stille … smattet snot. 

Viggo Flot, Molly! Nu er du med i min hemmelige klub! Sig det lige én gang til! 

Molly Sytten slimede snøvlende snegle synker stille smattet snot. Det var kodeordet. Men hvad hedder din klub så? 

Viggo De snøvlende snegle. 

Molly Jeg begynder at være lidt i tvivl, om jeg virkelig skal være med i den her klub. 

Viggo Men det er så fedt at være med. Det synes ALLE, der er med i den! 

Molly Alle? Hvem er da med i den? 

Viggo Mig (lyder lidt trist). 

Molly Men hvad går klubben egentlig ud på? 

Viggo Hvad mener du? 

Molly En hemmelig klub er jo kun sjov at være med i, hvis der er noget hemmeligt og spændende at lave. 

Viggo Så meget har jeg nu ikke lige tænkt over det. 

Molly Men hvorfor har du så lavet klubben?  

Viggo Det var bare fordi … 

Molly Jah? 

Viggo Lasse her fra vejen var sammen med nogle af de andre drenge i går. Og så spurgte jeg, om jeg måtte være med, og så 
sagde han, at jeg var alt for lille til at være med. 

Molly Og så sagde du: ”Det kan da bare være lige meget, for jeg har en hemmelig klub, som ingen af jer får lov til at være med i!” 

Viggo Hvordan vidste du det? Du kender mig vist lidt for godt. 

Molly Ja, det gør jeg nemlig. Og nu ved jeg, at du skal have en historie. 

Viggo Det skal jeg nemlig! 
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Viggo Hvor var det bare en spændende historie. Jeg var helt bange for, hvad David ville gøre ved Me ...fisboshet … 

Molly Mefiboshet. Ja, ik´? Hvor var det altså bare synd for ham, at han havde været bange i så mange år for David. 

Viggo Og så havde der slet ikke været nogen grund til at være bange! 

Molly Nej, David blev jo nærmest en ny far for Mefiboshet. 

Viggo Det får mig til at tænke på min hemmelige klub. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Altså, når man laver en hemmelig klub, så er det jo fordi, der er nogen, man ikke vil have med. 

Molly Men sådan vil vi altså ikke være. 

Viggo Nej! Bingo, bango, bongo! Vi vil være sådan nogle, hvor alle kan være med i vores hemmelige klub. 

Molly God idé, Viggo. Så det helt specielle ved vores klub er … 

Viggo … at alle kan være med. Det handler om at have det sjovt. 

Molly Og ingen må drille eller mobbe eller holde nogen ud for i vores klub. 

Viggo Og ingen må tale grimt til hinanden. 

Molly Så skal man i hvert fald sige undskyld, hvis man kommer til det. 

Viggo Det vil du være rigtig god til at få dem til: ”Hm, hm: Hvad var det, du lige sagde? Sådan taler man altså ikke til 

hinanden i vores klub” 

Molly Ej, Viggo. 

Viggo Og så kan jeg være den, der tryller og laver sjov og ballade. 

Molly Så jeg er den sure, og du er den sjove? 

Viggo Men der er jo ikke nogen, der er sur i vores klub. 

Molly Nå nej … 

Viggo Skal vi så ik´ gå ud og finde nogle andre børn, der vil være med i De Snøvlende Snegles klub? 

Molly O.k. 

Viggo Kan du huske kodeordet? 

Molly Sytten slimede snøvlende snegle synker stille smattet snot. 

Viggo Sytten slimede snøvlende snegle synker stille smattet snot. 
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Viggo Hvem er det, der nærmer sig mit kongerige? 

Molly Viggo, det er mig, Molly. 

Viggo Jeg er ikke Viggo … 

Molly Stor overraskelse! 

Viggo Jeg er den blå ridder! 

Molly Den blå ridder? Man plejer da at sige ”Den sorte ridder”. 

Viggo Ja, jeg ved det godt, men min mors sorte tørklæde er blevet væk, så jeg kunne kun finde et blåt. 

Molly Er det det, du plejer at bruge, når du tryller? 

Viggo Bingo, bango! 

Molly Så er du måske kommet til at trylle det væk (fniser). 

Viggo Ha, ha! Men jeg er altså den blå ridder. Og den blå ridder er på en vigtig opgave. 

Molly Nå da, da! Det må jeg nok sige! Hvad er så det for en opgave? 

Viggo Og den blå ridder har brug for en trofast hjælper! Skal det være dig, Molly? 

Molly Det kommer da an på, hvad det er for en opgave, som den blå ridder skal løse. 

Viggo Den blå ridder er på vej i kamp. I kamp mod uretfærdighed. Han er på vej til at overtage hele verden. Målet er at blive 

statsminister. 

Molly Hvorfor det? 

Viggo Den blå ridder ønsker at forvandle verden. Sådan som den ser ud i dag, sådan vil den ikke se ud i morgen. 

Molly Wow! Hvad er det, der skal forandres? 

Viggo Den blå ridder har mange planer for, hvad der skal forandres, når han bliver statsminister. Men først og fremmest 

gælder det selvfølgelig skoleloven! 

Molly Skoleloven? 

Viggo Skoleloven! 

Molly Er der sådan en? 

Viggo Det siger min far. Han siger, at der står i loven, at man skal gå i skole i ti år! I TI ÅR! Og jeg har ikke engang klaret to 

af dem indtil videre. Der er mere end otte tilbage. Otte år i fangenskab! 

Molly Nej, ved du nu hvad, Viggo. 

Viggo Nej, og jeg vil heller ikke vide det! Jeg vil bare være mig og have det sjovt og lege hver dag. Jeg gider ikke at lære 

noget som helst. 

Molly Nå, jeg troede ellers, at det var begyndt at gå lidt bedre med at lære at læse.  

Viggo Men det er det da også, men altså … De bøger, som jeg kan læse, de er så keeedelige. Jeg vil hellere læse 

spændende bøger om dinosaurer og alt muligt. 

Molly Men så er du jo bare nødt til at lære at læse endnu bedre. Og det lærer man altså kun på én måde, og det er ved at 

øve sig. 

Viggo Åh, Molly! Jeg vil meget hellere erobre verden og blive statsminister og lave om på det hele. 

Molly Men her i Danmark bliver man altså ikke statsminister ved at erobre verden. 

Viggo Hvordan bliver man det så? 

Molly Det er vist noget med, at man skal blive valgt, fordi man har sagt en helt masse kloge ting. 

Viggo Så det tæller slet ikke, at man er stærk og snedig og kan svinge et sværd som ingen andre? 

Molly Ikke så vidt jeg ved. Men jeg har en historie med i dag, om én som skulle til at være konge over et helt land, og som 

faktisk havde brug for at blive ret så klog, ret så hurtigt. 

Viggo Så lad mig da høre den, mens jeg pudser mit sværd! 
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Viggo Hvor var han altså bare klog, ham Salomon. 

Molly Ja, det var ret vildt! 

Viggo Sådan ville du sikkert gerne være, ville du ik´, Molly? 

Molly Seføli! Ville du ik´ også gerne? 

Viggo Jo, det har du nok ret i. Det vil jeg faktisk gerne. Og så blev han bare så klog så hurtigt. Han behøvede slet ikke gå i 

skole. 

Molly Det ved vi da ikke noget om, det kan da godt være, han gik i skole i mange år alligevel. 

Viggo Tænk, hvis man bare kunne bede Gud om at gøre sig klog. 

Molly Men det kan man da godt. Jeg gør det næsten hver dag. 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Når jeg skal lave lektier, så beder jeg Gud om at hjælpe mig. 

Viggo (Syngende) Molly snyder, Molly snyder. Hun får verdens klogeste person til at hjælpe sig med at lave lektier. 

Molly Jeg snyder overhovedet ikke. Det er jo ikke sådan, at Gud laver lektierne for mig. 

Viggo Hvordan hjælper han så? 

Molly Jeg beder ham bare om at hjælpe mig til at gøre mit bedste. 

Viggo Synes du, at det hjælper? 

Molly Jeg ved det ikke helt, men det er i hvert fald godt at vide, at han er med mig, også når jeg læser lektier. 

Viggo Vi har altså rigtig mange lektier for til i morgen. 

Molly Skal jeg hjælpe dig? 

Viggo Ja, o.k., men nu ikke noget med at snyde, vel? 

Molly Som om jeg kunne finde på det! 
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Viggo Åhh, det er så vaaarmt! 

Molly Ja, det er. 

Viggo Og jeg vil have iiiss! 

Molly Ja, det ville være dejligt. 

Viggo En stor lækker, kold is. Fyldt med farver og SUKKER. 

Molly Men vi har altså ikke nogen is. 

Viggo Vi ku´ plage en af vores forældre til at give os en is. 

Molly Øh, hvad? 

Viggo Plage! Skal det være min mor eller far, mor eller far, mor eller far? 

Molly Du har mistet mig i svinget, Viggo. Jeg ved slet ikke, hvad det er, du snakker om. 

Viggo Du ved da godt, når man vil have noget, så skal man finde ud af, hvem der er mest stresset af sin mor og far. Så skal man 
plage dén person. Hvis man altså virkelig vil have noget. 

Molly Det ved jeg da overhovedet ikke noget om. Øh, hvor ved du det fra, Viggo? 

Viggo Ej, det ved alle andre børn i hele verden altså, Molly, undtagen dig. 

Molly Nå. Men, øh, hvad gør du så? 

Viggo Jeg tror, det skal være min far, vi plager. 

Molly Vi? 

Viggo Han er nemlig bagefter med sit arbejde, og lige nu sidder han med tusind papirer og en regnemaskine inde ved stuebordet 
og sveder. 

Molly Du må da være verdens mest udspekulerede barn, Viggo! 

Viggo Det ved jeg ikke, hvad betyder, men … jeg siger tak! 

Molly Og hvad har du så tænkt dig at gøre nu? 

Viggo Vil du gerne lære det? 

Molly Nej, nej, det vil jeg ikke, øh, jeg er bare nysgerrig. 

Viggo O.k., her er den store plan for at få en lækker, lækker is. Man går ind til sin far, og så siger man: ”Faaar! Det er sååå varmt! 
Og jeg tænker, at det kunne være så dejligt at få en is, ku´ det ik´? Mig og Molly vi kan gå ned og købe is, og vi kan også 
købe en til dig.” 

Molly Virker det? 

Viggo Hvis det ikke virker, så går man videre til næste skridt i den store plan for at få en lækker, lækker is. 

Molly Og hvad er det så? 

Viggo Så siger man: Åh, må jeg ikke nok, må jeg ikke nok, må jeg ikke nok? Du er også den sødeste far i hele verden. Jeg lover, 
at jeg slet ikke vil bede dig om noget i flere uger. 

Molly Virker dét? 

Viggo Hvis det ikke virker, så går man videre til skridt 3 i den store plan for at få en lækker, lækker is. 

Molly Og hvad er det? 

Viggo Man venter i ti minutter, og så kommer man tilbage til sin far, og så siger man: Jeg keeeder mig! Vil du ikke med ud og lege 
far?  

Molly Og så får han rigtig dårlig samvittighed, fordi han ikke har tid til at lege med en, og så får man en is. 

Viggo Du lærer hurtigt, Molly. Men hvis det ikke virker, så har jeg også skridt 4, 5, 6 og 7 i den store plan for at få en lækker, 
lækker is. 

Molly Nå, hvad skal man gøre der? 

Viggo Ej, nu tror jeg altså, vi har lært nok for i dag. Du kan få resten af min store fantastiske plageri-plan en anden god gang. Skal 
vi ikke gå ud og se, om den virker? 

Molly  Jeg ved ikke, om jeg er helt glad for det her, Viggo. Vil du ikke hellere høre en historie? 

Viggo Jo, sammen med isen. 
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Viggo Det var en god historie, Molly, og en GOD is. 

Molly Jeg er altså stadig lidt rystet over, at det virker. At du altså bare sådan kan plage dine forældre, og så får du en is.  

Viggo Men nu er jeg jo også ret god, ik´? Er der ikke noget, du ønsker dig Molly? Så kan jeg lære dig at plage, og så kan du 

få det. 

Molly Jeg ønsker mig faktisk en cykel. Men min mor og far siger, at jeg må vente lidt endnu. 

Viggo Jeg hader at vente! Skal vi ikke lægge en plan om, hvordan du kan plage, så du kan få den lidt før? 

Molly Jeg tror altså ikke, det virker hjemme hos mig. Jeg tror bare, at min mor eller far vil sige, at de har jo lovet mig cyklen, 

så nu må jeg bare stole på, at jeg nok skal få den før eller siden ... Og nu gider de altså ikke høre mere på mig. 

Viggo Ej, helt ærligt Molly. Du kan stole på MIG. Plageri virker! Du så jo selv, hvor nemt det var med isen. Man skal bare 

være irriterende nok. 

Molly Jeg tror bare, min mor vil sige: ”Molly, hvad er der egentlig galt med dig? Skal vi sætte os ned og drikke en kop te og 

snakke om det?” 

Viggo Åh nej, TE! Når de voksne vil drikke te med en, så ved man, den er gal! 

Molly Bingo, bango, bongo. Jeg må vist hellere bare vente på den cykel. 

Viggo Vente, vente, vente. 

Molly Ligesom Elias. Han ventede på mad. 

Viggo Og Gud gav ham det. På en mega sjov måde. 

Molly Og lidt klam måde også. 

Viggo Ja, måske. Men det var da godt, vi fik en is, ik´? 

Molly Jo, det var det. 
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Viggo Hej Molly, det var godt, du kom! 

Molly Tak, Viggo, hvor er du sød! 

Viggo Nej, jeg mener: Du skal hjælpe mig! 

Molly Ih tak, Viggo, hvor er du sød (sarkastisk). 

Viggo Men jeg har brug for din hjælp. Du er jo så dygtig! 

Molly Fedte, fedte! 

Viggo Går den, så går den! 

Molly Men øh, hvad er du i gang med at lave? Du sidder og skriver. Laver du lektier helt frivilligt? 

Viggo Det er altså ikke lektier. 

Molly Sidder du og skriver noget, uden nogen har tvunget dig til det? 

Viggo Du er så sjov, Molly (sarkastisk). 

Molly Men Viggo, jeg har bare aldrig set det før. Du plejer jo at hade bogstaver og ord. 

Viggo Men det er jo begyndt at gå bedre henne i skolen med at læse. Og det er altså virkelig vigtigt, at jeg får skrevet det her ned. 

Molly Hvad er det da, du skriver? 

Viggo En bog. 

Molly Hvad? 

Viggo Jeg er ved at skrive en bog. 

Molly Øh, hvad? Jeg tror ikke mine egne ører og øjne. Verden som jeg kender den har med et trylleslag forandret sig til noget helt nyt. 
Jeg er i chok. Sveden begynder at pible frem. Det er skræmmende, uhyggeligt og på en eller anden måde også ret spændende. 

Viggo Ja, rigtig sjovt (sarkastisk). 

Molly Hvad hedder din bog? Lad mig se … ”Viggo – en gave til verden”. 

Viggo Jeg så noget på tv om en, der havde skrevet en bog om sit liv. Og det var virkelig spændende. 

Molly Og så tænkte du, at du også hellere måtte skrive ned om dit liv? 

Viggo Ja, inden jeg glemmer det.   

Molly Hvad har du så skrevet indtil videre? Må jeg læse? ”Det var en kold dag. Alle rystede i deres vinterjakker. Men så kom der lys og 
varme. Viggo blev født!” 

Viggo Er det ikke godt? 

Molly Øh … Du er da født om sommeren? 

Viggo Men det er da ikke lige så spændende. Jeg skal jo have folk til at tro, at jeg kan klare alt. Ellers gider de jo ikke at købe bogen. 

Molly Øh … 

Viggo Jeg kan bare ikke finde ud af at skrive det næste. Kan du ikke gøre det? Så siger jeg, hvad du skal skrive. 

Molly O.k. Hvad skal jeg skrive? 

Viggo ”Allerede fra Viggo var en lille baby … vidste hans heldige forældre, at han var noget helt specielt.” Har du det? 

Molly Ja. 

Viggo ”Det er svært at forklare, hvad der var så anderledes ved Viggo ...” 

Molly Ja, det er det! 

Viggo Hov, hov! 

Molly Jeg skriver: ”Hov, hov.” 

Viggo Ej, stop det og skriv: ”Men hvis man tænker lidt på Supermand, så er det jo lidt det samme med Viggo. Han kan klare alt! Som baby 
reddede han engang hele hans familie ud af et brændende hus. Herefter fløj han ind i Zoologisk Have og hentede elefanten, og 
sprøjtede vand ud over hele huset, så det også blev reddet!” 

Molly Øh, havde det ikke været nemmere at ringe efter brandvæsenet? 

Viggo Nemmere, men også mere kedeligt. Vi skal jo sørge for, at bogen bliver spændende nok til at læse. 

Molly O.k. Viggo, det kan jeg godt se. Men inden vi skriver flere af dine løgnehistorier ned, skal vi så ikke lige høre en rigtig historie fra 
Bibelen? Noget, som virkelig er sket? 

Viggo O.k., det lyder som en god idé. 
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Viggo Åh, Molly. Det var den mest spændende historie, du nogensinde har fortalt mig fra Bibelen! 

Molly Det synes jeg tit, du siger. 

Viggo Den er altså godt nok også fyldt med vilde historie, den bog. 

Molly Og så er de rigtige! Synes du ikke, at han er sej, ham Gud? 

Viggo Jo, og ham Elias, han er altså også rimelig rå. 

Molly Så hvis han skulle skrive en bog om sit liv … 

Viggo … så ville den nok blive mere spændende end den, jeg er ved at skrive. 

Molly Du oplever da også mange spændende ting, men jeg synes altså hellere, at du skulle fortælle sandheden i din bog. 

Viggo Ja, det har du nok ret i. Men har du flere historier om Elias? 

Molly Ja, det har jeg, for Bibelen er jo på en måde en bog om hans liv. Og om alle de andres liv. Alle dem vi har læst om. 

Det er jo også en bog om Gud. Måske kan man sige, at Bibelen er verdens bedste bog, fordi man lærer om Gud i 
den. 

Viggo Og han er en god én! 

Molly Ja! En rigtig god én! 
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Molly He…eej Viggo! Hvad sker der? 

Viggo Hej Molly, det var godt, du kom! 

Molly Hvorfor ser du sådan der ud? 

Viggo Ser jeg ikke meget normal ud? 

Molly Med slips, og skjorte og redt hår? Jeg kan jo næsten ikke kende dig. Hvad sker der? 

Viggo Tante Oda er kommet på besøg. Hun sidder nede i stuen. 

Molly Tante Oda! Jeg skal hjem. 

Viggo Nej, nej, nej, du skal så ej. Du skal blive. 

Molly Blive? Skal jeg blive? Vi taler om tante Oda! 

Viggo Ja, jeg ved det godt. Men du er meget bedre til det end mig. 

Molly Bedre til hvad? 

Viggo At lade som om, du er en sød pige, der altid opfører sig ordentligt. Eller: Det er du jo faktisk: En sød pige, der altid 

opfører sig ordentligt. Men jeg kan ikke finde ud af det. 

Molly Hvad er det, du vil have mig til at gøre? 

Viggo Du går forrest. Og så siger du alle de der ting, du plejer at være så god til at sige. 

Molly Hvad for nogle ting er det? 

Viggo ”Heste er søde”, og ”Jeg kan godt lide at lave lektier”, og … 

Molly ”Heste er søde”?? Hvornår har jeg nogensinde sagt, at heste er søde? 

Viggo Du kan også bare sige: ”Når jeg bliver stor, vil jeg være arkæolog”, og ”Hver fredag gør jeg rent sammen med min 

mor, for huset skal altså være pænt, inden det bliver weekend.” 

Molly Og hvad er så planen med, at jeg siger alle de der ting? 

Viggo At Tante Oda ikke lægger mærke til mig! At hun ikke opdager, at jeg stadig ikke er god til at læse. Og at hun heller 

ikke opdager, at det er mig, der har tegnet den store elefant på stuegulvet. 

Molly Den troede jeg da, at I havde fået væk? 

Viggo Næsten. Men det er helt sikkert, at det vi ikke har fået væk, det opdager Tante Oda. Hun opdager alt. Hun ved alt. 

Hun er farlig. Hun skulle være spion. Og så er hun ikke engang sød. 

Molly Nej, det er hun faktisk ikke. 

Viggo Du opdager jo også alt, men du er sød. 

Molly Tak … tror jeg …  

Viggo Og Tante Oda kan godt li´ dig, så … du går forrest. 

Molly Hun er jo ikke engang min tante. 

Viggo Kom så, vi går. 

Molly O.k. (Molly går af sted. Viggo gemmer sig under skrivebordet. Molly vender om). Hvad?? Skal du ikke med? 

Viggo Øv, jeg håbede, du ikke opdagede det. (Viggo kommer frem igen, mens han snakker). 

Molly Jamen du har jo selv lige sagt, at jeg opdager alt. 

Viggo Jeg vil altså bare ikke derind. 

Molly Ej, det kan jeg godt forstå. O.k., vi tager lige en historie, før vi går derind. 

Viggo God idé! 
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Molly Hvad siger du så? 

Viggo Sidste gang, du fortalte om Elias, så var han så cool. Han klarede bare det hele. 

Molly Ja, og du sagde, at det var den bedste historie fra Bibelen, du nogensinde havde hørt. 

Viggo Men så i dag. Så er han bare sådan en bangebuks og flygter fra dronningen. Selv om han lige har set, hvor stor Gud 

er. 

Molly For du er jo aldrig en bangebuks, vel Viggo? 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Tante Oda. 

Viggo Ja, o.k. Jeg er måske også en bangebuks. Men Tante Oda er altså næsten lige så skræmmende som den onde 

dronning i historien.  

Molly Men selv om vi også nogle gange er nogle bangebukser, så er Gud … 

Viggo Tålmodig. 

Molly Det er han nemlig. Og han vil gerne hjælpe os. 

Viggo Jeg synes, at det var fedt, at Gud gav Elias en god ven, han kunne være sammen med.  

Molly Og så kunne de hjælpe hinanden, når de var bange. 

Viggo Og på samme måde med dig og mig. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Tante Oda. 

Molly Ja, Tante Oda.  

Viggo Nu går vi ind til hende. Jeg viser hende et trylletrick, og hvis det ikke virker, så …  

Molly … skal jeg nok sige, at heste er søde, og at jeg elsker at lave lektier. 

Viggo Godt, vi har hinanden. Kom. 
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Viggo Ladadadadad (nynner). Hej Molly. 

Molly Hej Viggo. HVAD laver du? 

Viggo Jeg har fundet ud af, hvad jeg gerne vil være, når jeg bliver stor. 

Molly Maler? 

Viggo Ja! Er det ikke en god plan? 

Molly Jeg troede, du ville være kok, når du blev stor. 

Viggo Kok? Nå, det kan jeg ikke huske noget om, men jeg vil altså være maler. 

Molly Hvorfor vil du være maler? 

Viggo For så kan jeg gøre alt det, jeg godt kan lide. 

Molly Hvad er det? 

Viggo Finde på nye ting, blive snavset uden at nogen bliver sure OG: tjene mega-mange penge og blive berømt. 

Molly Tror du, at man tjener mange penge som maler? 

Viggo Ja da! Min mor tog os alle sammen på museum forleden dag, og min far gik hele tiden og sagde: ”Helt ærlig, hvad er 

det der for noget klatmaleri! Det dér kan selv et barn jo lave. Det er jo bare at klaske nogle farver op og blande det 
hele lidt rundt. Og så får de hundrede tusindvis af kroner for det.” 

Molly Ahh, så nemt tror jeg altså ikke, det er. Min billedkunstlærer siger … 

Viggo Hundrede tusindvis af kroner, Molly. Og selv et barn kan lave det, siger min far. 

Molly Ahh, Viggo, jeg tror altså ikke, at det er så nemt at tjene så mange penge. 

Viggo Min mor har længe sagt, hun gerne vil have, jeg får en hobby, så jeg ikke har så meget tid til at finde på ”lidt for gode 

idéer”, som hun siger. Hundrede tusindvis af kroner ... Fantastisk hobby! 

Molly Hvad vil du så bruge alle pengene til? 

Viggo Åh, jeg har masser af ideer, Molly. Der er så mange ting, man godt kunne bruge, ik´? 

Molly Jeg synes da, at jeg har det meget godt. 

Viggo Masser af nyt legetøj, en ferie … vi kunne måske også købe et slot for alle pengene. Eller en motorbåd. Men hvad 

synes du egentlig om mine malerier? 

Molly Dee … er da meget flotte. Hvad, hedder de noget? 

Viggo Hedder noget? Hvad mener du? De er jo ikke levende, Molly! 

Molly Man kalder tit sit maleri for noget. Man tænker over, hvad man gerne vil have billedet til at fortælle, og så giver man 

det et navn. 

Viggo Hmm ... Den der hedder … ”Hvad der gror i næsen.” 

Molly Add, Viggo, det tror jeg altså ikke, at du får hundrede tusindvis af kroner for. 

Viggo Det der hedder … ”Aftensmad i hundens mave.” 

Molly Du er altså vildt klam, Viggo! Øh, hvad så med det, du er ved at male nu? Hvad forestiller det egentlig? 

Viggo Det billede der? Nå, det hedder Molly. Du kan købe det RET billigt af mig, når jeg er færdig med det. Fordi du er min 

ven, så skal du kun give … 200 kroner for det. 

Molly Ja, helt klart.  

Viggo Nå, jeg trænger til en pause. Det er hårdt at være berømt kunstmaler. Har du en historie med til mig i dag? 

Molly Ja, det har jeg. Og du skal kun betale 200 kroner for at høre den. 

Viggo Hov! Nej, nu … men … du plejer jo altid … altså, men … hvad nu, hvis du får maleriet helt gratis? 

Molly Så skal du nok få en ny historie, hver gang jeg kommer på besøg. 

Viggo Pyha …  
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Viggo Det var altså en uhyggelig historie, Molly.  

Molly Uhyggelig? 

Viggo Tænk, at der var nogen, der ville tage hende der damens børn fra hende og sælge dem som slaver. 

Molly Ja, det var uhyggeligt. Men så var det jo godt, at Elisa bad Gud om at hjælpe dem. 

Viggo Ja, tænk, at han kunne hjælpe på den måde! Det var jo helt vildt fedt! 

Molly Han vidste liiige, hvad de havde brug for. Og han ved også, hvad vi har brug for. 

Viggo Det får mig til at tænke på de der hundrede tusindvis af kroner, som jeg ønsker mig. 

Molly Ja? Hvad med dem? 

Viggo Måske har jeg alligevel ikke helt brug for dem. 

Molly Nej, det tror jeg altså heller ikke, du har. 

Viggo Når man tænker over det, så er jeg faktisk virkelig glad for, at jeg har min familie. 

Molly Ja, og du får mad hver dag, og du har en seng at sove i, og du kan gå i skole … 

Viggo Skole, hvorfor skal vi snakke om skole? Men jeg har maling! 

Molly Du har maling. 

Viggo Så må jeg hellere fortsætte med at lave alle de her malerier. Måske bliver jeg alligevel en dag rig og berømt. 

Molly Måske. Men det vigtigste er vel, at du har det sjovt lige nu og her, ik´? 

Viggo Jo, det har jeg brug for! 
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Molly Hejsa med digsa, Viggo. 

Viggo Hej (sidder lænet ind over bordet og er mega-trist). 

Molly Hvad er der er i vejen? 

Viggo Asfalt. 

Molly Ja, som om, Viggo! Fortæl det nu bare, ik´? 

Viggo Altså det er bare fordi, Sigurd og Lasse og alle de andre spiller rundbold ovre på fodboldbanen. 

Molly Og så må du ikke være med? 

Viggo Jeg må godt være med, meeen … 

Molly Ja? 

Viggo De griner alle sammen af mig, og Sigurd skælder mig hele tiden ud. 

Molly Hvorfor? 

Viggo Jeg er ikke så god til at ramme bolden eller gribe den.  

Molly Men du er jo heller ikke lige så gammel som dem. 

Viggo Det prøvede jeg også at sige til dem. 

Molly Men så er de da vildt tarvelige … 

Viggo Ja! Det synes jeg også … 

Molly Ej, hvor bliver jeg sur over sådan noget! Nu går jeg altså over og skælder dem ud! 

Viggo Øh … Nej, nej, lad være med det! 

Molly Hvorfor det? Det er jo mega-tarveligt! 

Viggo Ja … 

Molly Men …? 

Viggo Der er mer’! 

Molly Hvorfor er jeg ikke overrasket? 

Viggo Fordi jeg var så dårlig til at ramme, og alle de andre grinede af mig, så tænkte jeg, at jeg ville vise dem, hvor god jeg 

er til at løbe … 

Molly Ja, du er rigtig godt til at løbe. 

Viggo Og så … 

Molly Åh nej! 

Viggo Ja! 

Molly Du kom til at løbe på en griber! 

Viggo Ja, og så tabte mit hold, og Sigurd blev mega-sur: ”Jeg har jo sagt det til dig! Du løber først, når jeg siger løb!” 

Molly Det er altså også mega-irriterende, når nogen løber, før de skal! 

Viggo Men jeg ville jo bare vise dem, at jeg er god nok til at være med! Og ved du, hvad Lasse så sagde? 

Molly Nej, hvad sagde han? 

Viggo ”Jeg vil ikke have Viggo på mit hold, for måske smitter han, så vil vi alle sammen blive dårlige til rundbold.” Og så 

grinede de alle sammen. 

Molly Og så gik du? 

Viggo Ja. 

Molly Hvor er han tarvelig! Du trænger vist til en god historie! 

Viggo Ja, det gør jeg! Sæt i gang! 
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Viggo Han er godt nok cool, ham Elisa! Tænk, at han kunne gøre Naaman rask! 

Molly Det var da Gud, der gjorde ham rask! 

Viggo Nå ja, det var det jo også, men altså … 

Molly Gud brugte Elisa til det! 

Viggo Ja! Vildt! Men Elisa var sikkert også vildt god til rundbold og alt muligt. Han blev sikkert aldrig drillet eller noget. 

Molly Jo, der er faktisk en historie i Bibelen om Elisa, hvor der er nogen, der driller ham. Men den har jeg bare ikke fortalt 

dig. 

Viggo Nå!  

Molly Prøv at tænke på Naaman, som Elisa hjalp. Han blev ved med at dyppe sig, indtil det virkede. Det er det samme med 

rundbold. 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Du siger, at du ikke kan ramme bolden, men hvis du prøver igen og igen, så virker det faktisk. Men måske har du 

brug for mit hemmelige tip. 

Viggo Dit hemmelige tip?! Har du sådan et? Og det siger du først nu?! 

Molly Jeps! Du skal lære at slå med ”øksehuggerens slag” (mystisk stemme på de to sidste ord). 

Viggo Øksehuggerens slag!? Arh, hvad! Fortæl! 

Molly I stedet for at slå ud til siden, så skal du tage battet op over hovedet med begge hænder og slå lige ned. Sådan her 
(Viser hvordan). 

Viggo Sådan (Viser hvordan). 

Molly Ja, så er det meget lettere. 

Viggo Men det ser jo ikke lige så cool ud. 

Molly Nej, men det virker. Det var sådan, jeg lærte at blive god til rundbold. Hvad siger du til, at vi går ud i haven og øver 

os, og når du så er blevet god, så går vi over og spiller med de andre? 

Viggo  Tak Molly. Lad os se at komme af sted. 
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Molly Hvad laver du Viggo? 

Viggo Åh, det var godt, at du kom, Molly. Jeg er ved at skrive en liste! Og du skal hjælpe mig! 

Molly Med at skrive? 

Viggo Nej, det er vigtigere, at du hjælper mig med at finde på! 

Molly Finde på? Det plejer du da at være ret god til selv at gøre. 

Viggo Jamen, det her er noget, jeg ikke er så god til selv at finde på. 

Molly O.k., hvad er det, fortæl! 

Viggo Jeg vil gerne gøre nogle gode gerninger. 

Molly Gode gerninger? Hvad mener du? 

Viggo Altså, jeg vil gerne gøre nogle gode ting for andre. Og så prøvede jeg i går, men det gik ikke så godt. 

Molly Hvad gjorde du? 

Viggo Der stod en gammel dame ved henne ved et lyskryds, og så tænkte jeg, at hun måske skulle over vejen, så da der 

blev grønt, så hjalp jeg hende over på den anden side af vejen. 

Molly Det var da sødt af dig. 

Viggo Men mens jeg prøvede, så slog hun ud efter mig og sagde grimme ting til mig. 

Molly Nå?? 

Viggo Og så, da vi var kommet over på den anden side af vejen, så blev hun mega-sur. For det viste sig, at hun slet ikke 

skulle over vejen. Hun skulle med bussen, men inden vi kunne nå at gå tilbage, så kørte bussen lige foran os. 

Molly Øv! 

Viggo Og så tænkte jeg, du er jo mega-god til at gøre det rigtige, så du må kunne hjælpe mig. Hvis de gamle damer ikke vil 

over vejen, hvad skal jeg så gøre? 

Molly Hvorfor er det, du så gerne vil gøre så mange gode ting, lige pludselig? 

Viggo Så Gud kan li´ mig. 

Molly Hvad? Han kan da li´ alle. Han elsker jo alle! 

Viggo Men så vil jeg bare gerne gøre nogle gode ting, så han kan li´ mig ekstra meget. 

Molly Gud kan li´ alle mennesker lige meget. 

Viggo Men hvorfor gør man så de gode ting? Er det så man kan komme i Himlen, når man bliver gammel og dør? 

Molly Nej, Viggo, du har da fået det hele galt i halsen. Alle dem, der tror på Gud og på Jesus, kommer i Himlen. 

Viggo Nå! Så behøver man jo slet ikke at gøre gode ting? 

Molly Jo, det kan man da godt gøre alligevel. 

Viggo Hvorfor det? 

Molly Så bliver man glad indeni. Og andre bliver glade. Og verden bliver et godt sted at være i. 

Viggo Men jeg synes bare, det er så svært at huske på at gøre alle de gode ting. 

Molly Jamen, så skal du høre den historie, jeg har med til dig i dag, for så finder du nemlig ud af, hvordan du kan blive 

bedre til at huske at gøre de gode ting. 

Viggo Den vil jeg gerne høre. 
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Molly Hvad siger du så? Ku´ du li´ den historie? 

Viggo Ja! Tænk at blive konge som 8-årig! 

Molly Og så skulle han bare finde ud af det hele selv. Han var jo kun cirka lige så gammel som os. 

Viggo Det må da have været dejligt, det der med at bestemme over det hele: ”Giv mig en chokolademad, nu!” ”Men det er 

jo ikke sundt med chokolademadder om morgenen.” ”Det er mig, der er konge – giv mig den NU!” 

Molly Ja, det er vist godt, at du ikke er blevet konge. 

Viggo Ha, ha! 

Molly Men tænk, at alle i hele landet kiggede på ham for at finde ud af, hvad de skulle gøre. 

Viggo Og det var derfor, at han havde brug for Gud. 

Molly Ja, Viggo! Gud hjalp ham med at gøre det rigtige. 

Viggo Bingo, banko, bongo! 

Molly Og hvis Gud kunne hjælpe Josija, så kan han også hjælpe os med at gøre det rigtige.  

Viggo Så … nu skal vi finde på noget mega-vildt, så hele verden lægger mærke til, hvor gode vi er. 

Molly Vi kunne også starte med at hjælpe til med at dække bord eller rive blade sammen i haven. 

Viggo Synes du virkelig? 

Molly Ja, lad os nu bare prøve ik´, så kan vi jo se, hvordan det føles. 

Viggo O.k., Molly. Lad os bare prøve. 
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Molly Hej! 

Viggo ”Dette er kaptajnen på flyet til Congo. Vi har glædet os til denne tur. Så hold på hat og briller, for vi letter meget 

snart.” 

Molly Du leger flyvemaskine? 

Viggo Man leger ikke flyvemaskine. Man flyver flyvemaskine. 

Molly Den er flot. Har du selv bygget den? 

Viggo Jeps, skønne Molly. Skal du med? 

Molly Hvor skal vi hen? 

Viggo Hørte du ikke efter? Vi skal til Congo. 

Molly Nå ja. Og hvor ligger det så? 

Viggo Altså, man flyver ligeud i godt et par timer, så drejer man til venstre ved Afrika, og så ligger det sådan cirka tre 

spytklatter til din højre side. Bingo, banko, bongo, nu tager vi til Congo! 

Molly Ad! Jeg gider altså ikke at spytte spytklatter. 

Viggo Snotklatter kan også bruges! 

Molly Viggo, dit fjollehoved. Hvorfor er det egentlig, vi skal ud og flyve? 

Viggo Har du slet ikke hørt det? Min far skal på forretningstur. 

Molly Forretningsrejse? 

Viggo Ja! Og det er meget mærkeligt, for han arbejder jo slet ikke i en forretning. Han sidder på det der keeedelige kontor, 

hvor de laver keeedelige ting. 

Molly Hvor er han rejst hen? 

Viggo Til USA. Det er noget med, at han skal lære en hel masse derovre. 

Molly Det lyder da spændende! 

Viggo Ja, ik´? Så jeg blev mega sur og sagde, det var snyd! Men ved du, hvad min far så sagde? 

Molly Nej, hvad? 

Viggo For det første, så har han en gave med hjem! Hvis jeg altså opfører mig ordentligt, mens han er væk. 

Molly Og for det andet? 

Viggo For det andet, så skal vi alle sammen snart ud og rejse. Vi skal flyve til et varmt land og ligge på en dejlig strand. Det 

har jeg ALDRIG prøvet før. Jeg har kun været på campingtur i Danmark. 

Molly Hvor bliver det spændende! 

Viggo Men også lidt uhyggeligt, for min mor siger, at de taler et helt andet sprog der. Og spiser mærkelig mad. 

Molly Jamen, det er altså slet ikke så uhyggeligt, når først man er der. 

Viggo Men tænk nu, hvis man bliver væk. Så er der ingen, der forstår, at man gerne vil hen til sin mor. Så siger man: ”Ved 

du hvor min mor er?” Og så siger de: si kuku maku li kuku boing. 

Molly Det skal nok gå, Viggo! 

Viggo Så jeg tænkte, at jeg hellere måtte øve mig lidt, inden vi skulle af sted, så derfor byggede jeg min egen flyver. 

Molly Jeg har faktisk en historie med mig i dag fra Bibelen om nogle børn, der også skulle til et fremmed land. Og dér skete 

der altså mange mærkelige ting.  

Viggo Dét lyder spændende. 

Molly Så prøv at hør’. 
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Molly Var det ikke en god historie? 

Viggo Jo … (lyder lidt skeptisk) Men hvorfor skulle de spise så mange grøntsager? 

Molly I det nye land, de kom til, spiste man en masse mad, som Daniel og hans venner ikke måtte spise, fordi de er jøder. 

Viggo Det forstår jeg altså ikke! 

Molly Jøder holder meget øje med, hvad de spiser. I Bibelen står der, hvad jøder må spise, og hvad de ikke må spise. 

Viggo Nå! Så når de spiste det rigtige, så gjorde de, hvad Gud sagde, at de skulle. 

Molly Ja! Bingo, bango! Tænk, at Daniel gjorde det rigtige hele tiden. Og så blev han så populær hos kongen. 

Viggo Ja, altså, det var en god historie, men Molly … 

Molly Ja? 

Viggo Tror du ikke også, man kunne være blevet lidt irriteret på Daniel, hvis man nu gik i klasse med ham? 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Han gjorde ligesom hele tiden det rigtige. 

Molly Men det er da også det bedste at gøre. 

Viggo Ja, men hvis man nu selv kom til at gøre det forkerte, så sad ham Daniel bare og spiste gulerødder og så helt tilfreds 

ud. 

Molly Men hvis det var dig, der gik i klasse med Daniel, så kunne du da bare have sat dig ved siden af Daniel og bedt ham 

om … 

Viggo  … om at give mig en gulerod. Ja, selvfølgelig, det er rigtig nok. 

Molly Ja, det var måske sådan, han fik sine tre venner. 

Viggo Har du flere historier om Daniel og hans venner? 

Molly Ja, næste gang, jeg kommer forbi, skal du høre om, hvad der videre skete med Daniels venner. 

Viggo I det fremmede land! 

Molly Ja, i det fremmede land. 
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Molly Hej Viggo. Hvad sker der? Min mor siger, alle taler om, at du er væltet på cyklen eller sådan noget. 

Viggo Hej Molly (lyder trist). 

Molly Er du kommet til skade? 

Viggo Altså hvad ser det ud som om?  

Molly Nå ja, o.k. Fortæl! 

Viggo For nogle dage siden faldt Sigurd ned fra et træ og blev hentet af ambulancen. Den havde sirene på og det hele. 

Heldigvis var der ikke sket noget, så alle var glade, og vi fik is, og så fortalte han alt muligt om, hvor spændende der 
så ud i ambulancen. Der var lamper og ledninger og alt muligt. 

Molly Men hvorfor sidder DU så med plaster på? 

Viggo Så gik jeg og tænkte lidt over det, og SÅ fik jeg en god idé! For jeg trængte til at opleve noget spændende. Og det 

ville da også være dejligt at få noget is. 

Molly Åh nej, Viggo. Bliver du da aldrig klogere? 

Viggo Det sagde min mor også. 

Molly Men du må jo hellere fortælle mig det alligevel, ik´? 

Viggo Jo! Jeg tog min cykel, og så kørte jeg så stærkt, som jeg overhovedet kunne ned ad kælkebakken. Og så lige 

pludselig, så fik jeg overbalance og væltede ind i en lygtepæl og røg ud over styret og landede på asfalten og gled 
ned ad den. 

Molly Ej, hvor vildt! Det må have gjort mega ondt!  

Viggo Det gjorde det også. Jeg hylede og skreg. Og så kom min mor og far løbende og fik mig ind i bilen og kørte mig til 

skadestuen. 

Molly Må jeg gætte: Du sad i bilen og sagde: ”Hvor er ambulancen, hvor er ambulancen? Jeg skulle jo køre med 

ambulancen!” 

Viggo Bingo, bango! 

Molly Hvad skete der så på skadestuen? 

Viggo Så kom der en læge og sagde, at han skulle rense mine sår, for de var fyldt med grus og asfalt. 

Molly Det lyder ikke sjovt! 

Viggo Jeg hylede og skreg! Men det var ikke det værste. 

Molly Nå! Skete der mere? 

Viggo Da vi kørte hjem i bilen, så fandt min mor og far ud af, at jeg selv havde planlagt uheldet for at komme med 

ambulance og få is. 

Molly Åh åh! Må jeg gætte? De blev mega sure! 

Viggo Jeg har aldrig nogensinde set min mor så sur. Og min far sagde, at vi ikke skulle have nogen is, hverken nu eller de 

næste to måneder! 

Molly Stakkels Viggo! Du trænger vist til en god historie! 

Viggo Det gør jeg nemlig! 
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Viggo Hvor var det bare en god historie! Jeg glemte helt, hvor ondt jeg havde i armen. 

Molly Ja, den er ret god. Tænk, at Gud sådan kunne passe på Daniels tre venner. 

Viggo Men nu har jeg altså et spørgsmål, Molly. Hvorfor kunne han så ikke passe på mig? 

Molly Det kunne han da også. 

Viggo Men han gjorde det ikke! Se her, jeg sidder med alle de her klamme plastre på! Og jeg har ikke engang fået en is! 

Molly Men det var jo din egen skyld. 

Viggo Jeg synes stadig, det er uretfærdigt! 

Molly Men Gud har jo givet dig en hjerne, så du selv kunne regne ud, at det der ikke var en god idé. Og den brugte du 

overhovedet ikke. 

Viggo Men …! Men …! Nå, du har ret, Molly! Jeg var en stor idiot. 

Molly Ja, det var du! Gud passede jo stadig på dig. Det kunne være gået meget værre. 

Viggo Ja, det har du vel også ret i. 

Molly Og det er jo egentlig heller ikke det, historien om Daniels venner handler om, vel? 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Jeg tror, at historien handler om, at vi kan be´ til Gud om at hjælpe os med ikke at gøre det dumme og be´ ham om at 

passe på os. 

Viggo Ja, det havde nok også været bedre for mig at gøre. 

Molly Ja, bedre held med det næste gang. 

Viggo Bedre held med det næste gang! 
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Viggo Hej Molly. 

Molly Hej Viggo! Du har fundet tidsmaskinen frem igen. Det er godt nok lang tid siden, at vi har set den! Jeg troede, den 

var blevet smidt ud. 

Viggo Man smider da ikke en tidsmaskine ud! Du må da være sindssyg! 

Molly Men … nå, o.k. Men hvorfor har du så fundet tidsmaskinen frem igen? 

Viggo Jeg har brug for at vide, hvordan vores ferie går. 

Molly Jeres ferie? 

Viggo Vi skal jo på ferie i morgen til det varme land, hvor vi ikke kan forstå, hvad de siger. Og så … er jeg stadig lidt bange 

for det. Der kan jo ske så mange uhyggelige ting på sådan en rejse. 

Molly Så nu vil du tage frem i tiden og finde ud af, hvordan ferien er gået? 

Viggo Bingo, bango, bongo! Og så vil jeg tage tilbage og GLÆDE mig til, vi skal på ferie. 

Molly Det er da en o.k. plan. Må jeg tage med? 

Viggo Bingo, banko, bongo, nu tager vi til Congo! 

Molly Skal I til Congo på ferie? 

Viggo Nej, Molly, det er bare sådan noget, man siger. Hop nu ind. 

Molly O.k. 

Viggo Så trykker vi på knapperne Ding, ding, ding. Så er det af sted til fremtiden! 

Begge Uhhhh åhhhhh (Viggo: Jeg har glemt madpakken!) ihhhh uhhhh. 

Viggo Puha, så er vi her! Men! Det ligner jo mit værelse! 

Molly Måske har du indstillet tidsmaskinen forkert? 

Viggo Så er vi røget alt for langt ud i fremtiden! Ferien er slut. 

Molly Og du har overlevet! 

Viggo Ahhh. Det føles dejligt.  

Molly Så kan vi godt tage tilbage til virkeligheden, ik´? 

Viggo Hmm ... (eftertænksom). 

Molly Viggo! (irriteret). 

Viggo Det mærkelige er bare, at jeg slet ikke kan huske noget om den ferie. Var den god? Var den dårlig? Fik jeg en 

maveplasker? Glemte vi Lille-Otto? Jeg kan slet ikke huske noget som helst! Det kan jeg altså ikke forstå. 

Molly Måske er der noget i vejen med tidsmaskinen. 

Viggo Måske. Det må jeg lige kigge nærmere på. Kan du ikke fortælle mig en historie imens? 

Molly Jo, det kan jeg da! Jeg har faktisk en historie mere om Daniel. 

Viggo Daniel! Var det ikke ham der, som jeg ikke ville gå i klasse med, hvis han levede i dag? 

Molly Det var ham, der altid gjorde det rigtige. 

Viggo Bingo, banko, bongo. Iiiikke gå i klasse med ham.  

Molly Men så skulle du da netop gå i klasse med ham og blive gode venner med ham, så I sammen kunne hjælpe 

hinanden til at gøre det rigtige. 

Viggo Hmm. Fortæl nu bare den historie, ik´! 
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Molly Ku´ du li´ historien? 

Viggo Oh yeah ! Den var vildt god!  

Molly Og hvad synes du om Daniel? 

Viggo Han var temmelig cool. Tænk, at han kunne styre løverne, og han var slet ikke bange eller noget.  

Molly Det var jo ikke ham, der styrede løverne. 

Viggo Tænk nu, hvis jeg kunne være som ham, så behøvede jeg jo slet ikke at være bange for at tage på ferie i et fremmed 

land. 

Molly Viggo, det var ikke ham, der styrede løverne! Det var Gud. Daniel bad bare Gud om at hjælpe sig. 

Viggo Nå ja. 

Molly Og måske var han alligevel bange, da han blev kastet ned til løverne. 

Viggo Du har nok ret. Men alligevel synes jeg, han var ret så sej, ham Daniel. 

Molly Så nu vil du gerne gå i klasse med ham eller hvad?  

Viggo  Ja, han er total sej! 

Molly  Ja, det er han. Han stolede jo på Gud. Det er da ret sejt. 

Viggo Ja, det er da nok en god idé at stole på Gud. Man skal i hvert fald ikke stole på tidsmaskinen, for den virker ikke. 

Molly Jeg tror, du får en god ferie, Viggo!  

Viggo Ja! Vi ses, når jeg kommer hjem. 

Molly Og husk nu at sende mig et postkort. 

Viggo O.k. 
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Molly Hej Viggo. Jeg har lige fået dit postkort, så jeg tænkte, at du nok var kommet hjem fra ferie. 

Viggo Hello Molly! Wuliwuliwulivulivu! Flu flu. Mukutukumu! 

Molly Øh hvad? 

Viggo Flu flu flu? 

Molly Hvad? 

Viggo Det er engelsk, og det betyder: „Jeg vil gerne have en is.“ 

Molly Det gør det i hvert fald ikke. 

Viggo Jo, det gør så! Jeg har lært engelsk, mens jeg var på ferie! 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Jeg kunne jo ikke forstå, hvad de sagde. Så prøvede jeg bare, og så virkede det. 

Molly Virkede det? 

Viggo Ja, jeg sagde alt muligt, når jeg for eksempel skulle købe en is, og så fik jeg lige præcis den is, jeg gerne ville have. 

Det er jo fantastisk. Bingo, banko, bongo! Jeg behøver slet ikke at have engelsk i skolen, når jeg bliver så gammel! 
Jeg er jo et videnskabeligt vidunder. 

Molly Helt sikkert! (Sarkastisk).  

Viggo Altså … det hjalp måske også, at jeg pegede på isen samtidig. 

Molly Ja, det tror jeg også. Men du havde en god ferie? 

Viggo Mega god. Og det var så hyggeligt. Og både min mor og min far havde masser af tid til at lege med os. 

Molly Så det var slet ikke så uhyggeligt og farligt, som du var bange for? 

Viggo Nixen. Jeg troede, det ville være mega-monster-meget uhyggeligt, og så klarede jeg den alligevel! Og der skete også 

noget andet, meget mærkeligt. 

Molly Hvad, Viggo? Hvad? 

Viggo Lasse og hans familie var også på ferie samme sted som os. 

Molly Ham, du plejer at kalde Dumme-Lasse? 

Viggo Ja! Men han er slet ikke så dum, når man har lært ham at kende. Han har drillet mig så meget, og nu er vi blevet 

venner i stedet for. 

Molly Det er dejligt. Du minder mig faktisk om den historie, jeg har med til dig i dag. Vil du høre den? 

Viggo Fli fli mififu fu! 

Molly Jeg gætter på, at det betyder JA! 
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Viggo Sikke mange spændende ting, ham Nehemias fik lov til at opleve. 

Molly Ja ik´? Gud gjorde det umulige muligt! 

Viggo Hvad betyder det? 

Molly Der var noget, der så helt umuligt ud, men Gud hjalp Nehemias, så det ikke var umuligt. Det var muligt! 

Viggo Sejt! Ligesom med min ferie! 

Molly Ja, du troede, at det var helt umuligt, at den kunne blive god … 

Viggo Men det kunne den! 

Molly Og ligesom med Dum … øh, jeg mener med Lasse. 

Viggo Ja, han var også helt umulig før, men nu er han en ven. 

Molly Men Viggo, det jeg egentlig gerne vil spørge dig om, er: HVAD står der i det postkort, du har sendt mig? 

Viggo Kan du ikke læse, Molly? Der står flifluflaflamamammuh ikkunumiskanovits. Det er engelsk, og det betyder: ”Det her 

er verdens bedste ferie, og jeg glæder mig til at fortælle dig om den.” 

Molly Nå, jeg troede, der stod: ”Molly, du er min bedste ven, og jeg savner dig. Bare du var her med mig på ferie!” 

Viggo Ha ha! 
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Molly Hej Viggo. 

Viggo Hey Molly, jeg sad lige og tænkte på dig. 

Molly Gjorde du det? Det er jeg da vildt glad for at høre. Hvad tænkte du på? 

Viggo Jeg tænkte på, hvor fantastisk, du er. 

Molly Ej, Viggo, hvor er du sød. Hvad er det, du synes, der er så fantastisk ved mig? 

Viggo At du ikke er en pige? 

Molly Hvad?! Jeg er da en pige? (meget sur). 

Viggo Nå ja, du er jo en pige, men du er jo ikke sådan rigtig pige. 

Molly Hvad mener du? Jeg er da en rigtig pige! Synes du ikke, jeg ligner en pige eller hvad? 

Viggo Jo jo, du ligner en pige, men det er ligesom om, du ikke sådan er en rigtig pige alligevel. 

Molly Synes du da, jeg mere ligner en dreng? Kom, lad os pille nogle bussemænder ud af næsen og grine af hinandens 

bøvser. 

Viggo Ja! Vil du være med til det? 

Molly Nej, Viggo! Jeg vil bare gerne ha´ at vide, hvorfor du synes, at jeg ikke er en rigtig pige. Jeg bliver altså ret ked af 

det, når du siger sådan der! 

Viggo Men jeg forsøgte jo bare at fortælle dig, at jeg synes, du er fantastisk! Det var altså slet ikke ondt ment. 

Molly Så prøv lige at forklare det lidt bedre, ik´! Hvad er det, du prøver at sige? 

Viggo Det, jeg prøver at sige, er, at du ikke er ligeså snotdum som pigerne i min klasse. 

Molly Jeg synes da, at pigerne i din klasse er meget søde. 

Viggo Ja, nogle gange, men de sidste par uger har de bare været mega irriterende. 

Molly Hvordan? 

Viggo Når de kommer i skole om morgenen, så siger de sådan nogle dumme ting til hinanden. 

Molly Hvad siger de? 

Viggo De siger: ”Ej, hvor sidder dit hår bare flot i dag.” ”Ej, jeg synes også bare, du har en vildt pæn bluse på i dag. Er den 

ny?” ”Jeg var ude og shoppe i går”. ”Den blå farve der, den passer mega godt til din øjenfarve.” ”Ej, tak, søde, hi hi”. 

Molly Sådan snakker vi piger altså også til hinanden i min klasse. Roser hinanden og lægger mærke til, når de andre har 

fået nyt tøj og sådan noget. 

Viggo Gør I det? 

Molly Ja! 

Viggo Gør du også det? 

Molly Ja, selvfølgelig. Jeg er jo også en pige. O.k., måske er jeg ikke helt så slem som de piger, du taler om, men jo, helt 

klart, det gør jeg da. 

Viggo Men hvorfor? Det har du da aldrig gjort, når du var sammen med mig.  

Molly Nej, selvfølgelig ikke. Så ville vi to jo ikke være venner, vel. 

Viggo Men jeg forstår det stadig ikke. Det lyder helt vildt kedeligt, synes jeg. Som om de alle sammen prøver at være den 

smukkeste. Men det er jo lige meget.  

Molly Hmmm … så er det måske den helt forkerte dag, at jeg har taget en historie med om en skønhedskonkurrence. 

Viggo Det er da løgn, Molly! Det har du da bare ikke? Den er da ikke fra Bibelen, er den? 

Molly Jo, det er den faktisk. Jeg tror godt, du kan li´ den alligevel. Prøv engang at høre. 
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Molly Var det ikke en god historie? Tænk, at Ester blev dronning, fordi hun var den allersmukkeste af dem alle sammen. 

Viggo Jeg ved nu ikke helt. Jeg synes, det var sjovere, at hendes stedfar hed Morder-kaj. 

Molly Han hed ikke Morder-kaj. Han hed Mordokaj. 

Viggo Jeg tror, han blev drillet meget i skolen med sit navn. 

Molly Det betød jo nok noget andet på hans sprog, ik´! 

Viggo Nå jo, men alligevel. Den historie får mig faktisk til at tænke på pigerne fra min klasse. Når de alle sammen snakker 

om tøj og hår, og hvad ved jeg, så lyder det som om, de alle sammen gerne vil være berømte sangstjerner med 
masser af fans en dag. 

Molly Det vil de fleste piger nok gerne.  

Viggo Men det er jo sindssygt. Nogle af dem kan jo ikke engang synge. 

Molly Man har da lov til at drømme, ik´? Du vil jo også godt være berømt kok og maler eller et eller andet. 

Viggo Ja, det har du selvfølgelig ret i. Men jeg synes stadig, det er lidt dumt. 

Molly Men jeg synes, at det er godt at vide, at Gud har en plan. Hvad enten man skal være kok eller maler … 

Viggo … eller dronning eller bager … 

Molly … så kan man bede Gud om at hjælpe sig. 

Viggo Ja, det er godt. Måske er det alligevel også lidt en drenge-historie, du fortalte mig i dag! Jeg glæder mig i hvert fald til 

at høre, hvordan Ester og Morder-kaj klarer alle problemerne. 

Molly MorDOkaj! Ja, og den historie får du næste gang, jeg kommer forbi. 

Viggo Så kom snart! 
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Viggo Molly, Molly, godt du kom! 

Molly Hvad sker der dog, Viggo? 

Viggo Kan du ik´ se det? 

Molly Jo, jeg kan godt se, at du på en eller anden måde er blevet helt filtret ind i en masse snore. 

Viggo Men hvorfor spørger du så: ”Hvad sker der dog, Viggo?”  

Molly O.k., så lad mig spørge på en anden måde: Hvorfor sidder du filtret ind i en masse snore? 

Viggo Det er jo bare fordi, jeg har været en kæmpestor idiot igen. 

Molly Nå, Viggo! Stakkels dig. Fortæl mig nu lige, hvad der er sket. 

Viggo Har du ikke tænkt dig at filtre mig ud først? 

Molly Næ, egentlig ikke. Du ser ret sjov ud. 

Viggo Jeg har vist lært dig lidt for meget, Molly! Men dum som jeg er, så troede jeg på Sigurd. 

Molly Troede på Sigurd? Hvad har din storebror nu lavet? 

Viggo Han sagde, at han kendte en ny måde at lege Kluddermor på, som var mega sjov. 

Molly Og den gik ud på, at han filtrerede dig ind eller hvad? 

Viggo Bingo, banko, bongo. Og så – da jeg sad der med alle snorene omkring mig – så sagde jeg, at jeg syntes 

overhovedet ikke, at det var en spor sjov leg. 

Molly Og så sagde Sigurd, at han havde det da meget sjovt. 

Viggo Lige præcis! Og så sagde han, at nu skulle jeg selv finde ud af, hvordan jeg viklede mig ud igen. Og så gik han. 

Molly Ej, hvor er han tarvelig. Man må da ikke gå fra en, der er viklet ind i snore. Det kan være farligt. Men det får mig 

faktisk til at tænke på den historie, jeg er i gang med at fortælle dig. 

Viggo Den om Ester og Morder-Kaj. 

Molly Han hed altså Mordokaj. Ja, det er den. De var jo på en eller anden måde viklet helt ind i en masse problemer, som 

… 

Viggo … inden du begynder på den helt store undervisning, kan du så ikke lige vikle mig ud først? 

Molly Nej, endelig har jeg dig lige der, hvor jeg gerne vil have dig. He he! 

Viggo Nå, o.k. Du har vist lært lidt for meget af at være sammen med mig! 

Molly Ja! Så altså, Ester og Mordokaj, de vidste slet ikke, hvordan de skulle komme fri igen. 

Viggo Fordi den onde Hagemand … 

Molly … Haman … 

Viggo … Den onde Haman ville nemlig slå alle jøderne ihjel. Og kongen var med på den. Og Ester var jo dronning, men 

hun skulle også slås ihjel. 

Molly Hvad tror du, at der sker, Viggo? 

Viggo Jeg tror, at Gud på en eller anden måde hjælper dem. Det gør han jo altid, når vi be´r til ham.  

Molly Det var et godt gæt, Viggo. Jeg har vist også fået lært dig en hel masse! Så jeg tror, at du har fortjent at blive viklet 

ud af snorene. 

Viggo Tak. Men jeg er mega spændt på, hvordan Gud hjælper dem, for jeg kan slet ikke regne det ud. Det ser jo helt 

umuligt ud for Kaj og2Morder-Ester. 

Molly Mordokaj og Ester, ja lige præcis. Prøv engang at høre. 
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Viggo Åh, det var en god historie, Molly. 

Molly Og du havde ret: Gud fandt en måde at hjælpe Ester og alle jøderne på. Og ved du hvad? 

Viggo Øh, nej? 

Molly Bagefter, så blev Mordokaj faktisk en slags statsminister.  

Viggo Åh, hvor vildt! Fedt for ham! Han er en god en at kende, ham Gud. 

Molly Ja, det er godt, at man kan be´ til ham. Han er jo den stærkeste! 

Viggo Du har godt nok fortalt mig mange historier om Gud. Og han er altid den stærkeste. I alle historierne! 

Molly Men det er han jo! Det er jo ham, der har skabt det hele. Han kan alt. 

Viggo Ja, det kan han altså. Det må jeg ikke glemme. Ikke engang, når jeg sidder viklet ind i en masse snore. 

Molly Nej, man kan nemlig altid bede ham om at hjælpe sig. 
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Molly Hejsa med digsa, Viggo! 

Viggo Hej Molly. Hvad sker der med din stemme? Du lyder lidt anderledes. 

Molly Nå, jeg har bare lidt ondt i halsen. 

Viggo Ja, det tør siges.  Se, hvad jeg er ved at lave. 

Molly Øøøh, hvad er du ved at lave? 

Viggo En adventskrans! 

Molly En adventskrans! Men Viggo, har du slet ikke lært noget: Børn må ikke have stearinlys på deres værelser! 

Viggo Men Molly … 

Molly Du er jo helt skør i kasketten! 

Viggo Men, men Molly … 

Molly Kan du slet ikke huske dengang, du kom til at sætte ild til din far? 

Viggo Jo Molly, men … 

Molly Men hvad, Viggo?! Det er altså meningen, at man skal lære af sine fejl! 

Viggo Og Molly! Det er lige præcis det, jeg har gjort. 

Molly Hvad har du? 

Viggo Jeg har lært af min fejl. Bingo, banko, bongo! Se min adventskrans! 

Molly Ja, hvad er der med den? 

Viggo Der er ingen levende lys i den. Der er en lommelygte her og der. Og sååå … er der min fars cykellygter. 

Molly Har du snuppet din fars cykellygter? 

Viggo Det var da bedre end at sætte ild til ham. 

Molly Ja, o.k. 

Viggo Så, Molly! Du kan godt pakke dit sure øjenbryn væk og smile lidt i stedet for. For her er Super-Viggo! Han har lært af sine fejl, OG 
han har opfundet den første børnevenlige adventskrans. Verden vil elske ham! Nu vil alle børn få julen ind på deres værelser. 

Molly Ja, o.k., Viggo. Jeg må vist hellere sige undskyld. Det er da en ret smart idé. Men hvorfor vil du gerne have en adventskrans på dit 
værelse? 

Viggo Fordi i år, der får vi ikke længere pakkekalender hver dag i december, fordi min mor siger, at jeg har nok bras på mit værelse. Det 
forstår jeg altså ikke. 

Molly Så i stedet for, så får du en adventsgave hver søndag før jul? 

Viggo Ja, og det er meget bedre, for gaverne er større. Se, jeg fik den her flotte lygte i dag, og så var det, jeg fik idéen om at lave en 
adventskrans. 

Molly Ved du egentlig hvad advent betyder? 

Viggo Gavesøndag? 

Molly Nej, advent er faktisk et latinsk ord og betyder ”komme”. 

Viggo Nååå, gaverne skal KOMME til mig. 

Molly Neeej, Viggo. Det betyder, at vi venter på, at Jesus skal komme. 

Viggo Jesus? Hvornår? 

Molly Vi venter på, at det er hans fødselsdag. 

Viggo Jesuseses fødselsdag! Nøj, hvornår er det hans fødselsdag? 

Molly Det er det jo juleaften! 

Viggo Hvad?! 

Molly Det er jo derfor, at vi får gaver og god mad. For at fejre, at det er hans fødselsdag. 

Viggo Jeg troede, jeg vidste alt om julen! 

Molly Der er meget mere. 

Viggo Har du en historie med om jul? 

Molly Mmmm. Måske! Prøv engang at høre. 
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Viggo Hvor er det vildt! 

Molly Ja, ik´? 

Viggo Tænk, at Gud havde lovet næsten helt fra skabelsen af, at sende Jesus ned til jorden. Bare for, at vi kunne få 

julegaver! 

Molly Nu må du altså styre dig! 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Det er jo ikke for at få gaver, at vi fejrer jul. 

Viggo Vi fejrer jo Jesuseses fødselsdag. 

Molly Det hedder Jesu fødselsdag. 

Viggo Dét kan jeg ikke finde ud af at sige. Mmmm … vi holder fødselsdag for Jesus. 

Molly Ja, det gør vi. Og tænker på, hvor godt det var, at han kom ned til jorden. 

Viggo Det var nemlig rigtig godt! Jeg har nemlig en rigtig lang ønskeseddel! 

Molly Viggo, altså! Der er vist meget mere, at du skal lære om julen. 

Viggo Og du vil gerne lære mig det? 

Molly Det kan du tro! 

Viggo Men først skal vi hjem til dig og lave en børnevenlig adventskrans. 

Molly Hvorfor det? 

Viggo Fordi jeg er super-Viggo, og jeg har opfundet verdens første – og bedste – børnevenlige adventskrans. 

Molly O.k., Viggo! Det er så i orden (går ud). 
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Molly Hej Viggo, hvordan går det med din børnevenlige adventskrans? 

Viggo ødvvajrehdm!  

Molly Jeg er i hvert fald rigtig glad for min. Jeg har lige tændt det andet lys i den her til morgen. 

Viggo Rrrhrhrhrhrhrhrhrh! 

Molly Men … Du har jo slet ikke tændt det andet lys i din adventskrans! Hvad … hvad sker der for dig?? 

Viggo Jeg er den sureste Viggo i hele verden! 

Molly Nå!! Hvad er der dog sket?  

Viggo Se på min chokoladekalender!! 

Molly Nej, men alle chokoladerne er jo blevet spist! Men så kan du da ikke være verdens sureste Viggo. Så må du da være 

den sødeste. Den chokoladesødeste! Fnis. 

Viggo Ja, du tror også bare, det er mig, der har spist den! 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Du er ligesom min mor. Min dumme, dumme mor. 

Molly Hun er da rigtig sød. Viggo, fortæl mig hvad der er sket. 

Viggo Altså jeg kom hjem fra Fritten, og så sad verdens dummeste lillebror – altså Lille Otto – med min chokoladekalender. 

Og han havde chokolade i hele fjæset. 

Molly Ej, er det ham, der har spist den? 

Viggo Ja! Og jeg blev mega-sur på ham. Der var kun et stykke chokolade tilbage, så jeg spiste det. 

Molly Saføli! 

Viggo Og så begyndte jeg at skælde ham ud, men så kom min mor. 

Molly Og hun sagde: ”Hvad sker der lige herinde?” 

Viggo Ja! Og før jeg kunne nå at svare, så sagde Lille-Otto: ”Jeg har spist Viggos chokoladekalender, og han har hjulpet 

mig med det.” 

Molly Og så blev din mor sur. 

Viggo Hun blev så sur, som du slet ikke kan tænke dig til. Hun skældte mig ud, og ud, og ud. 

Molly Stakkels Viggo! 

Viggo Og så sagde hun, at nu var jeg blevet så gammel, så jeg kunne ikke blive ved med at være så barnlig. Jeg måtte til 

at være den store dreng, der skulle vise Lille-Otto, hvordan man skulle opføre sig. Og hun var meget skuffet over 
mig. 

Molly Ej, sagde hun virkelig det? 

Viggo Ja, og så gav hun mig time-out på værelset, så jeg kan tænke over tingene. Og jeg har tænkt, og jeg er stadig sur. 

Og jeg må slet ikke komme ud, så jeg kan slet ikke fortælle hende, hvad der virkelig skete. Jeg håber, at Lille-Otto får 
rigtig ondt i maven af alle de chokolader. 

Molly Ved du hvad Viggo! Jeg har en historie med om en, som også blev skældt ud for noget, hun slet ikke havde gjort. 

Viggo Hende holder jeg i hvert fald med! 

Molly Så hvad siger du til, at jeg går ud og fortæller din mor, hvad der rigtig er sket, og så får du historien bagefter? 

Viggo God plan! 
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Viggo Tak Molly. Det var en god historie. Og også tak, fordi du talte med din mor. 

Molly Ja, hun er sød nok. Hun sagde undskyld, fordi hun ikke havde lyttet til dig. 

Viggo Og så fik jeg Lille-Ottos chokoladekalender. 

Molly Så det hele endte godt. 

Viggo Ja, det gjorde det. 

Molly Og det endte også godt for Maria. 

Viggo Ja, Josef troede på hende. Og giftede sig med hende. 

Molly Men der var nok stadig mange mennesker, der ikke troede på hende. 

Viggo Ja, men det kan man jo godt forstå, ik´? 

Molly Jo. 

Viggo Det er jo ikke lige hver dag, at der kommer en og siger, at hun har Guds søn inde i maven. 

Molly Nej, for Gud har jo kun en søn, og han hedder … 

Viggo (afbryder) … Jesus! Men hvad skete der så mere med ham? Er det det der med stalden og alt det der? 

Molly Jeps, det er det, og den historie får du næste gang, jeg kommer forbi. 

Viggo Sejt! Vil du have et stykke chokolade? 

Molly Ej, Viggo, helt ærlig … 
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Molly Hej Viggo! Jeg ved, at du har glædet dig til, jeg skulle komme og fortælle dig mere om Jesus og stalden og alt det 

der. 

Viggo Hej Molly. (Lyder deprimeret). 

Molly Hvad er der NU i vejen?  

Viggo Det går ikke så godt med mig og december måned. 

Molly Hvad er der da sket? 

Viggo I sidste uge spiste Lille-Otto min chokoladekalender. 

Molly Ja, men du fik jo en ny. 

Viggo Og min mor var sur på mig, selvom det var Lille-Ottos skyld. 

Molly Men hun sagde jo undskyld. 

Viggo Og så var jeg lige begyndt at glæde mig heeelt vildt til Luciaoptoget ovre på Fritten. 

Molly Det var også et rigtig flot optog, I havde lavet, men jeg syntes da bare ikke, at jeg kunne se dig. 

Viggo Det var fordi, jeg var syg den dag, de øvede, så jeg måtte ikke være med. 

Molly Er det derfor, du er ked af det? 

Viggo Nej, fordi så fik jeg et endnu bedre job end at være Luciaoptogs-gå-gennem-Fritten-med-mærkelig-hvid-hat-på-

dreng! 

Molly Øh, hvad sagde du? 

Viggo Jeg fik et endnu bedre job end at være Luciaoptogs-gå-gennem-Fritten-med-mærkelig-hvid-hat-på-dreng! 

Molly Hvad var det for et job? 

Viggo Jeg skulle være branddreng sammen med min ven Leander. 

Molly Branddreng? Nå, ja, det så jeg da godt. Du rendte rundt med en lille kande og din brandhat. 

Viggo Jeg var nemlig branddreng sammen med Leander. 

Molly Hvad laver sådan nogle? 

Viggo Vi skulle holde øje med, om der gik ild i pigernes hår, og hvis det skete, så skulle vi hurtigst muligt råbe: ”brand!” og 

så forsøge at hælde vand i håret, og så ville der komme en voksen og klare resten. 

Molly Det var da et godt job, Viggo. 

Viggo Synes du virkelig? 

Molly Og du klarede det flot. Der gik jo slet ikke ild i noget. 

Viggo Bingo, banko, bongo. Det var det værste Lucia-optog nogensinde!  

Molly Hvad mener du? 

Viggo Jeg gik bare der og glædede mig til, at der skulle gå ild i en af pigerne, så jeg kunne slukke ilden og … alle ville 

klappe af mig. Jeg ville komme i fjernsynet og i aviserne. Og alle ville snakke om den fantastiske Viggo, der reddede 
Lucia-optoget. Og min mor ville sige, at hvor var hun dog stolt af mig. Og alt mulig andet.  

Molly Nååå, lille Viggo. 

Viggo Ahj! I stedet for var der slet ingen, der lagde mærke til mig. Og alle de andre fik en masse ros og kunne fægte med 

de der mærkelige stjernepinde. Og jeg stod bare der med min vandkande. Det var et dårligt Lucia-optog. 

Molly Men det var da godt, at der ikke gik ild i nogen. Det kunne da have været farligt. 

Viggo Godt, men ikke særligt sjovt. 

Molly Ved du hvad, skal vi ikke tænde det tredje lys, øh, jeg mener den tredje lygte i din børnevenlige adventskrans og så 

… 

Viggo (afbryder) … fortæller du om en goood historie fra Bibelen, ik´? 

Molly Jo! Bingo, banko. 
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Viggo Det var en god historie, Molly. Tak. Nu er jeg helt i godt humør igen. 

Molly Også selvom der ikke gik ild i nogen af pigerne fra din klasse? 

Viggo Ja, jeg troede, at dagen i dag ville blive helt anderledes. 

Molly Men det var da vist godt, at det ikke gik, som du troede, det ville gå. 

Viggo Ja, det var det nok. Hov, det var jo nok lidt det samme med Maria og Josef. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo De regnede nok heller ikke med, at Jesus ville blive født i en stald. 

Molly Nej. Nogle gange går det bare helt anderledes, end man regner med. 

Viggo Men alligevel ender det med at blive helt rigtigt. 

Molly Bingo banko! Viggo! Du begynder at forstå mer´ og mer´! 

Viggo Der er bare én ting, jeg ikke forstår, Molly. Hvorfor fortalte du mig om Jesuseses fødselsdag allerede nu? Der er jo 

stadig noget tid til jul. Hvad vil du så fortælle mig, næste gang vi ses? 

Molly Det hedder Jesu fødsel. Men bare vent, Viggo! Der er en til god julehistorie på vej til dig. 
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Molly Hej Viggo! (Har gave i hånden) 

Viggo Arggg!! Åh nej, åh nej, åh nej! 

Molly Hvad? 

Viggo Den der gave, den gør mig bare helt vildt bange! 

Molly Hvad?! Du elsker da gaver! 

Viggo Ja, lige præcis. Bingo, banko, bongo (lyder trist). 

Molly Jeg forstår ingenting. Her kommer jeg med julegave til dig, og så … 

Viggo Jeg har haft den mest forfærdelige drøm. Det var et mareridt. 

Molly Og hvad har det med min julegave at gøre? 

Viggo Men det var jo lige præcis din julegave, som det hele handlede om. 

Molly Hvad? Det er altså en ret god gave, jeg har købt til dig. 

Viggo Altså … i drømmen var det ikke jul, men det var min fødselsdag. 

Molly Ja, og? 

Viggo Så kom du ind ad døren med en gave. Og så kom alle mine venner: Lasse, Victor og alle de andre. De havde alle 

sammen gaver med. 

Molly Og du var vildt glad. 

Viggo Bingo, banko. Og så kom min familie også med gaver. Det var rigtig dejligt. Men så lige, da jeg skulle til at begynde 

at pakke en gave op, så tog du den og gav den til Lille-Otto. 

Molly Nå! 

Viggo Og så tog mor en gave og gav den til Sigurd. Og Lasse tog en og gav den til min far. 

Molly Og hvad skete der så? 

Viggo Så fik I alle sammen gaver, og I pakkede dem op og var rigtig glade. Og sagde tak. 

Molly Og du stod bare der, og der var ingen til dig? 

Viggo Ja! Og det var jo min fødselsdag. Det er det værste mareridt, jeg nogensinde har haft. Jeg elsker jo gaver! 

Molly Ja, det gør alle børn nok. Men Viggo, jeg tror faktisk, at det var en rigtig vigtig drøm, du havde. 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Nu skal vi jo snart fejre jul, og kan du huske, hvorfor vi fejrer jul? 

Viggo Fordi Jesus har fødselsdag. 

Molly Men hvem er det, der får gaverne? 

Viggo Det gør vi jo. Nej, det er jo rigtigt! Han får jo slet ingen gaver. Og det er endda hans fødselsdag! Ej, hvor er det 

egentlig strengt. Tror du, han er sur over det? 

Molly Nej. Jeg tror, Jesus han er rigtig glad for at se alle dem, der gør hinanden glade til jul. Men jeg har faktisk en historie 

med i dag om engang, hvor Jesus fik fødselsdagsgaver. 

Viggo Nøj, hvad fik han i gave? 

Molly Prøv engang at høre. 



Børn & Tro 
 

 111 

GPS 53  
De vise mænd, del 2                                                          CD 3 Spor 28 

Rekvisitter:  Som i første del. Mollys gave ligger på bordet. 

 

Viggo Det var en spændende historie, Molly. Jeg fik helt ondt i maven. 

Molly Ja. Det var godt, at den onde Herodes ikke fandt Jesus.  

Viggo Ja! Men Molly … 

Molly Ja, Viggo? 

Viggo Jeg tænker stadig på min drøm. 

Molly På, at du ikke fik nogen gave? Bare rolig. Du skal nok få nogle gaver til jul. Jeg har jo en til dig lige her. 

Viggo Jeg tænker på juleaften. På, at Jesus har fødselsdag. Altså kan vi ikke give ham en gave, Molly? 

Molly Hmmm … Hvordan mon man gør det? 

Viggo Kan du ikke komme over til mig, inden I skal køre hen til din familie, og så kunne vi jo sige tillykke til ham? 

Molly Det var en god idé. Og vi kunne sige tak til ham, fordi han kom ned til jorden. 

Viggo Ja! Det skal vi altså gøre.  

Molly Og når vi synger julesange om aftenen, så kunne man jo også tænke lidt på ham. 

Viggo Og slet ikke tænke på alle gaverne, mens vi synger. Eller ... næsten ikke tænke på gaverne. 

Molly Det er en aftale, Viggo! 

Viggo Bingo, banko, bongo! 
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Viggo (Sidder og guffer risalamande i sig). Hmmm. Mums. Ahhhh. Mmmm. Hvor det smager godt. 

Molly Hej Viggo! Har du haft en god jul? 

Viggo Ja, Molly. Det var verdens bedste jul! Gaverne var gode, juletræet var flot. Og min far og Sigurd og mig og Lille-Otto 

havde det helt vildt sjovt med at lege med gaverne. Min far havde masser af tid. Det var en rigtig god jul. Hvad med 
dig? 

Molly Jeg havde også en rigtig god jul. Jeg har jo ikke nogen søskende, så det kan godt nogle gange være lidt kedeligt, 

men denne her gang var vi heldigvis sammen med mine kusiner. Men hvad er det egentlig, du laver? 

Viggo Jeg spiser risalamande. 

Molly Men det er jo ikke jul mere! 

Viggo Men derfor kan man da godt spise risalamande.  

Molly Ja, det kan man vel. Det har jeg aldrig tænkt over. 

Viggo Der var nemlig kun en ting, der var dårlig ved julen. Det var, at Sigurd fik mandlen, det gør han altid. Altid, altid, altid! 

Jeg ved simpelthen ikke, hvordan han gør. Så nu har jeg fået min mor til at lave min helt egen risalamande. Jeg skal 
lige smage lidt mere. Mmmm. Den smager fantastisk. Hov, hvad var det. Det var mandlen!  

Molly Næ. Hvor er du da heldig, Viggo (lyder sarkastisk). 

Viggo Jeg har fået mandlen! Jeg har fået MANDLEN! JEG har fået mandlen!!! Jeg er verdens klogeste og heldigste og 

dygtigste. Jeg har fået mandlen! 

Molly Men spiser resten af din familie da også risalamande i dag? 

Viggo Nej, min mor lavede bare en lille portion til mig. Jeg har fået mandlen. Jeg skal ha´ en gave. (Fortsætter syngende) 

Jeg skal ha´ en gave. Jeg skal ha´ en gave! Jeg skal ha´ en mandelgave! 

Molly Men så er det da måske ikke så mærkeligt, at du fik mandlen, hvis den lå i din portion. 

Viggo La´ nu vær´ at ødelægge denne fantastiske dag, Molly. JEG har fået mandlen. Den lagde sig blødt på min tunge. Jeg 

tænkte: ”Er der virkelig sandt?? Kan det være rigtigt?” Men det var rigtigt! Det var MANDLEN. Nu har jeg også prøvet 
det! Jeg har prøvet at få mandlen! 

Molly Ja, det har du. Hvor er det dejligt for dig, at du fået lov til at opleve det. Det har jeg aldrig før tænkt over, men når 

man er enebarn, så får man faktisk rigtig tit mandlen. 

Viggo Men når man har to brødre, så skal alle kæmpe mod alle.  

Molly Ja, det er hårdt at være Viggo. 

Viggo Ja! Og nu har du jo fortalt mig en masse om Jesus, ik´? 

Molly Jo. 

Viggo Og han var også enebarn, så jeg tror slet ikke, han ved, hvor hårdt det er at være mig. 

Molly Han var altså ikke enebarn særlig længe. Han fik faktisk en masse søskende. 

Viggo Hvor ved du det fra? 

Molly Det har jeg læst i Bibelen. Så måske var det også hårdt nogle gange for ham at være barn. 

Viggo Det har jeg aldrig tænkt over, men nu skal vi finde en gave til mig (kigger søgende på alt sit legetøj). En mandelgave. 

Molly Gaven kunne være en historie fra Bibelen. 

Viggo Om hvad? 

Molly Om dengang Jesus var barn. 

Viggo Dén vil jeg gerne høre! 
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Viggo Nøj, tænk, at Jesus også har prøvet at blive skældt ud af sin mor. Jeg kunne nok godt få mig en god snak med 

Jesus, hvis jeg mødte ham. Jeg tror, at han ville forstå, hvordan det er at være mig. 

Molly Men du kan jo godt snakke med ham. 

Viggo Hvordan? 

Molly Når man be´r til ham, så hører han det jo. 

Viggo Nå, ja, det havde jeg ikke lige tænkt over. 

Molly Men tænk, at Jesus vidste så meget om Gud, at alle de kloge præster bare sad der og lyttede til ham. 

Viggo Men Gud er jo også hans far ik´, så selvfølgelig vidste han en masse om Gud. 

Molly Ja, det har du ret i. 

Viggo Men det er nu lidt sjovt at tænke på, at Jesus var lige så gammel som mig. Han blev skældt ud og faldt og slog sig 

måske. Måske blev han drillet af nogle store drenge. Han har prøvet det hele. Ligesom mig. Har du flere historier om 
dengang, Jesus var barn? 

Molly Nej, der står ikke så meget i Bibelen om det, men næste gang jeg kommer, skal du høre, om dengang han var blevet 

voksen. 

Viggo Øj, det glæder jeg mig til.  
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Viggo Hey Molly. Godt du kom. 

Molly Hvad laver du? 

Viggo Hvad ser det ud som om? 

Molly Som om du er ved at opfinde noget. 

Viggo Bingo! 

Molly Men så spørger jeg lige igen: Hvad laver du? 

Viggo Jeg opfinder. 

Molly Ja o.k., det er jeg ligesom ved at være klar over. 

Viggo Hvorfor spørger du så? 

Molly Arggg! HVAD er det, du er i gang med at opfinde? 

Viggo Lad da være med at blive sur. Det kunne du da bare have spurgt om fra starten af. 

Molly Det gjorde jeg også ... Nå, men hvad er det, du opfinder? 

Viggo Det ved jeg da ikke. 

Molly HVAD? 

Viggo Altså, min skolelærer fortalte, at rigtig mange af verdens bedste opfindelser blev opfundet ved et uheld. 

Molly Ja, det har vi også lært om: Man var i gang med at opfinde noget helt andet, og så … 

Viggo (Afbryder)… gik det ikke helt, som det skulle, og så opfandt de noget meget bedre.  

Molly Ja, Coca-Cola blev opfundet ved et uheld. 

Viggo Og Cornflakes.  

Molly Og vaseline og penicillin og tomatketchup. Også tyngdeloven blev opdaget ved et uheld. 

Viggo Var der da nogen, der fik noget i hovedet? 

Molly Ha, ha! 

Viggo Men det er jo lige præcis det, jeg har gået og tænkt over, Molly. 

Molly Hvad? 

Viggo At rigtig tit, så går det ikke helt, som jeg troede, at det ville, og så skete der noget helt andet. 

Molly Og så var det, at du fandt på, at du ville opfinde noget? 

Viggo Bingo, banko! Og så ville jeg blive kendt og berømt og tjene helt vildt mange penge. Og så ville jeg få masser af 

venner, som alle sammen ville gøre alt, hvad jeg sagde og følge efter mig hele tiden, for jeg var jo den dreng, der 
opfandt bssst. 

Molly Opfandt hvad? 

Viggo Ja, det er jo så lige det, jeg ikke helt ved endnu. 

Molly Nå, men jeg synes da, at du skulle blive ved med at være nysgerrig og undersøge ting. Måske lykkes det for dig en 

dag. 

Viggo Tak, Molly! Jeg glæder mig til den dag, hvor der er masser af mennesker, der ved, hvem jeg er, og de følger efter 

mig og vil have en autograf og sådan noget. Så derfor vil jeg nu fortsætte med at opfinde. 

Molly Og imens kunne jeg jo fortælle dig en historie. 

Viggo Ja, det kunne du da. 
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Viggo Du har ret! Du har fuldstændig ret. Bingo, banko, bongo. 

Molly I hvad? 

Viggo Du har ret i det, du nu vil sige. 

Molly Hvad vil jeg da sige? 

Viggo Du vil sige, at måske bliver jeg en dag berømt, og folk følger efter mig, men det er meget bedre at følge efter Jesus. 

Molly Ja, det var faktisk det, jeg ville sige. 

Viggo Og Jesus er jo mega-sej. Det kan godt være, det ikke var ham, der opfandt Coca-Cola eller cornflakes … 

Molly (Afbryder) … men det var jo ham, der skabte jorden og opfandt alt det, der er på den. Og så er det jo også ham, der 

har skabt hjernen, så du – og andre – kan opfinde gode ting. 

Viggo Han er en god en at følge efter. 

Molly Ja, det er han. 
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Molly Hej Viggo! 

Viggo Hænderne op eller stik mig 7553 kroner!  

Molly Du leger cowboy! 

Viggo Du fornærmer mig! Jeg er vestens vildeste Viggo. Frygtet og beundret fra kyst til kyst. Elsket af de gode, hadet af de 

onde.  Der skrives bøger om mig, der laves tv-serier om alt det, jeg kan. Folk står i kø for at få min autograf.  

Molly Vestens vildeste Viggo! 

Viggo Skal du være min trofaste hest? 

Molly Nej tak! 

Viggo Nå, men så kan du jo blive min trofaste hjælper. 

Molly Det lyder lidt bedre. 

Viggo Tag hatten på! 

Molly O.k. (Molly tager hat på, mens Viggo fortsætter). 

Viggo Vestens vildeste Viggo er den bedste cowboy, verden har set! 

Molly Hvad kan han da? 

Viggo Han kan da alt! Alt! Han kan finde heste, der er blevet væk. Han kan skyde, så man tror, det er løgn.  

Molly Nådada. 

Viggo Og han kan ramme alt – selv med lukkede øjne. 

Molly Vildt! 

Viggo Og faktisk er Vestens vildeste Viggo så kendt, at selv hans hest er berømt. 

Molly Hvordan? 

Viggo Folk vil ikke kun have Viggos autograf – de vil også have hestens! 

Molly Så kunne det da godt være, at jeg alligevel skulle være din hest i stedet for din hjælper. 

Viggo Hov, se, der kommer fjenderne. Det er nogle onde banditter. De har jagtet Viggo i årevis.  

Molly Skal vi gemme os? 

Viggo Nixen, Putte! Vi skal kæmpe. Vi skal vinde. Vi skal vise dem, at vi kan alt! Alt. Alt! 

Molly Fyiiii, fyiiii. Kuglerne hviner om ørerne på os. 

Viggo Det bliver farligt, gør det. 

Molly Måske sku´ vi alligevel gemme os. 

Viggo Ja, o.k., du er jo også kun min hjælper, så hvis du er bange, så er det o.k.. Vi gemmer os lidt (Gemmer sig bag noget 

legetøj). 

Molly Årh, det er hårdt at være i kamp mod de banditter. 

Viggo Ja, jeg begynder faktisk at blive sulten. Skal vi smutte ud i køkkenet og nappe os en cowboymad? 

Molly Fyiii, fyiiii, det kan vi da ikke! Fyiii fyoiiii. Kuglerne flyver om ørerne på os. Men du kan jo alt, så hvad vil du gøre? 

Viggo Jeg kan næsten alt.  

Molly Vil du høre en historie om en, der ikke bare kunne næsten alt, men kunne ALT, alt, alt! 

Viggo Ja da, sæt i gang. 
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Viggo Århh! Ham Jesus er altså sej! 

Molly Ja, han er rimelig rå. Hvis han var cowboy … 

Viggo (Afbryder)… så ville han være vestens vildeste … 

Molly … og bedste. Han kan jo alt. 

Viggo Alt, alt, alt. 

Molly Og så bruger han alt det, han kan, til noget godt. 

Viggo Ja, han hjælper dem, der har brug for det. Men Molly? 

Molly Ja? 

Viggo Jeg bliver altså ret sulten af den historie, for det lød, som om der var noget helt vildt lækkert til det bryllup. 

Molly Men der er vist heller ikke flere kugler, der flyver om ørerne nu. 

Viggo (Kigger sig omkring). Næ, banditterne er væk. Skal vi smutte ud i køkkenet? 

Molly God, idé.  



Børn & Tro 
 

 118 

GPS 57  
Den lamme mand og hans venner, del 1                                       CD 3 Spor 35 

Rekvisitter:  Bibel, Viggo har tryllehat på, kappe og tryllestav. 

Viggo Simsala-bingo, simsala-banko, simsala-bingo-banko-bongo 

Molly Hej Viggo. 

Viggo Hej Molly! Og velkommen til det vildeste, mest fantastiske trylleshow, du nogensinde har set. 

Molly Det glæder jeg mig til. 

Viggo Om lidt vil jeg gætte, hvad du tænker på, og det vil skræmme dig. Skræmme dig helt vildt. Du bliver aldrig den samme igen. Du kommer til at 
ligge vågen HVER ENESTE AFTEN i resten af dit liv og frygte, at jeg står udenfor din dør. 

Molly Øh, men så ved jeg da ikke helt, om jeg vil være med til det. 

Viggo Jo, jo, kom nu bare, det er ikke så farligt. 

Molly Hvad skal jeg gøre? 

Viggo Du skal være hurtig, og lige så snart jeg siger, hvad du skal tænke på, så skal du tænke på det første, du tænker på. 

Molly O.k. 

Viggo Tænk på en farve. 

Molly Ja. 

Viggo Og et stykke værktøj. 

Molly O.k. 

Viggo Og nu vil den fantastiske Trylle-Viggo gætte på, hvad du tænkte på. Ryster du i bukserne? For her kommer det: Du tænkte på en RØD 
HAMMER. 

Molly Ja, selvfølgelig tænkte jeg på en rød hammer. 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Det gør næsten alle, når de får de spørgsmål. Det er da en gammel leg, Viggo. Næ, hvis du virkelig vil møde en tankelæser, så kommer hun 
her. Magiske Molly. Tænk på et tal, Viggo. 

Viggo O.k., syv. 

Molly Du må jo ikke sige det højt. Tænk på et nyt. 

Viggo O.k. 

Molly Gang det med 2. 

Viggo Jaaa (Viggo kigger på sine fingre). 

Molly Plus med 7. 

Viggo Jeps. 

Molly Plus med 3. 

Viggo Ja. 

Molly Divider med 2. 

Viggo Øh, hvad betyder det? 

Molly Altså, tag halvdelen. 

Viggo O.k. (Kigger igen på fingre). 

Molly Minus med det tal, du startede med. Altså det, du tænkte på fra starten. 

Viggo O.k. 

Molly Minus med fire. 

Viggo Ja. 

Molly Og nu vil jeg, den fantastiske Magiske Molly, gætte hvilket tal, du sidder tilbage med. 

Viggo Som om du kan det. 

Molly Jeg gætter på ... jeg gætter på ... Det er nemlig et 1-tal! 

Viggo Nej, nej, nej. Hvordan gjorde du det? 

Molly Jeg kan læse dine tanker. 

Viggo Nej, det kan du da ikke. Kan du? Kan du? Jeg er helt vildt bange for dig nu. Hvordan gjorde du det? 

Molly Måske vil jeg fortælle dig det, måske vil jeg ikke. Men først skal du høre en historie om en rigtig tankelæser. 

Viggo Uha, o.k. Jeg ved ikke helt, om jeg tør sidde ved siden af dig. 

Molly Her kommer den. 
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Viggo Wow, det var en spændende historie. Jeg ved næsten ikke, hvad der var vildest. Om det var, at Jesus kunne gøre 

den lamme mand rask, eller om det var, at han vidste, hvad de andre tænkte på. 

Molly Ja, begge dele var rimelig vilde. Jesus kan jo alt. 

Viggo Ja, det er ret sejt. Men Molly, jeg er stadig lidt bange for dig. Hvordan vidste du, hvad det var for et tal, jeg tænkte 

på? 

Molly Vil du virkelig gerne vide det? 

Viggo Ja tak! 

Molly Det er sådan en slags regnestykke, der altid giver 1. 

Viggo Hvad? 

Molly Lad os prøve en gang. Tænk på et tal. Du må gerne sige det højt denne her gang. 

Viggo O.k., øhm 5. 

Molly Gang det med 2. 

Viggo Jaaa (Viggo kigger på sine fingre). Det bliver 10. 

Molly Plus med 7. 

Viggo Mmm … 7.  

Molly Plus med 3. 

Viggo Det er 20. 

Molly Divider med 2. Altså tag halvdelen. 

Viggo O.k. (Kigger igen på fingre). Øh … 10. 

Molly Minus med det tal, du startede med. 

Viggo O.k. 10 minus 5. Det er 5. 

Molly Minus med 4. 

Viggo Det er 1. Det er jo 1. Det er jo helt vildt. Gælder det med alle tal? 

Molly Alle tal.  

Viggo Hvor er det sejt. Det er jo verdens bedste tryllekunst. Den skal vi altså ud og lave på vejen for de andre. Så tror de jo, 

jeg er vildt sej! 

Molly Lad os lige øve lidt først, ik´? 

Viggo Ja, det er nok en god idé. 
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Viggo Hej Molly! Det var godt, du kom. 

Molly Hej Viggo. Og tak! 

Viggo Jeg vil nemlig høre dig, om du vil være min skolelærer? 

Molly Din skolelærer? 

Viggo Ja, for jeg går aldrig mere hen i mit ostestinkende, gymnastikposelugtende klamme klasseværelse. 

Molly Hvad er der sket, Viggo? 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Uuud med det, Viggo! Jeg kender dig alt for godt. Der er sket et eller andet. 

Viggo Vi har verdens dummeste lærer i matematik. 

Molly Ej, hun er da meget sød. 

Viggo Ved du, hvad der skete? 

Molly Nej. 

Viggo Vi sad og lavede matematik. Og der var en helt masse, der havde brug for hjælp. Også mig. Selvom jeg normalt er 

ret god til matematik. 

Molly Ja, det er du jo. 

Viggo Og jeg sad der og viftede med femmeren …  

Molly (Afbryder) … med femmeren? 

Viggo Altså … med de fem fingre. 

Molly Øh …? 

Viggo Jeg sad og viftede med min hånd. Den kaldes også for ”femmeren”. 

Molly Nååå, fordi der er fem fingre. 

Viggo Hmmm … måske skal du ikke være min lærer alligevel, for det kører vist ikke helt hurtigt for dig i dag, hva´? 

Molly Fortsæt nu bare, Viggo! 

Viggo Nå, men jeg sad altså der og viftede med femmeren. Og læreren gik forbi mig, og forbi mig, og forbi mig og hjalp alle 

mulige andre, men ikke mig. 

Molly Hvad skete der så? 

Viggo Så begyndte jeg at få gode idéer. 

Molly Åh nej! 

Viggo Og MÅSKE kom jeg til at bygge en myremælkerutschebane i stedet for at lave matematik. 

Molly Hvad byggede du? 

Viggo En myrevandrutschebane – bare med mælk i stedet for, for jeg havde ikke noget vand. Så det blev en … 

Molly Myremælkerutschebane. 

Viggo Bingo, banko, bongo! Og så lige pludselig, så kom min lærer flyvende ned til mit bord. 

Molly Og skældte dig ud. 

Viggo Og sagde, at jeg skulle opføre mig ordentligt. Og hun troede, at jeg godt kunne lide matematik og alt muligt. Og så 

om aftenen, så var der skole-hjem-samtale, så jeg blev bare skældt ud, og skældt ud, og skældt ud af alle de voksne. 
Og i virkeligheden ville jeg bare gerne have hjælp til at lave matematik, men der var ikke nogen, der hørte på mig. 

Molly Ej, Viggo, det var synd for dig. Men nu skal du høre en historie, om en mand, som også gerne ville have hjælp, men 

der var heller ingen, der ville høre på ham. Og han havde det endda værre end dig. 

Viggo Det kan man da ik´ ha´. 

Molly Jo! Prøv engang at høre! 
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Viggo Ej, hvor var de bare strenge, de der mennesker! 

Molly Ja, tænk, at de ikke ville lade Bartimæus komme hen til Jesus. 

Viggo Det var da godt, at Jesus hørte ham. 

Molly Ja, Jesus hører os altid. 

Viggo Og han er i hvert fald ikke som de voksne, når de ikke har tid. 

Molly Nej, han har altid tid, og så kan han altid hjælpe os med alt. 

Viggo Alt! Også med en myremælkerutschebane. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Jeg har taget den med hjem. Vil du se, hvordan den virker? 

Molly Øh, sku´ vi ikke hellere lave matematik? 

Viggo Det har Sigurd hjulpet mig med. 

Molly Men så skal vi lige finde et sted, hvor vi ikke sviner. 

Viggo Det skal vi nemlig, Molly. Kom! (Går ud). 
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Molly Hej Viggo! 

Viggo Hej Molly. Her ser du verdens dygtigste og klogeste og smarteste Viggo! 

Molly Nå da, da! Hvad har du nu lavet?  

Viggo Og han er ikke bare verdens dygtigste og klogeste og smarteste Viggo. Han er også sød og fantastisk og 

charmerende og lækker og … alt muligt andet. 

Molly Helt sikkert, Viggo! Men hvad har du lavet? 

Viggo Mit digt kommer i skolebladet? 

Molly Hvad?! 

Viggo Mit digt … 

Molly (Afbryder) Ja, ja, jeg hørte dig godt. Men hvad er det dog, du siger? 

Viggo Mit digt … 

Molly (Afbryder) Har du vundet konkurrencen om at få et digt i skolebladet? 

Viggo Bingo, banko, bongo! 

Molly Det kan ikke være rigtigt! 

Viggo Taaak! 

Molly Men … jeg skulle være med i den konkurrence! Jeg er næsten færdig med digtet. 

Viggo Men konkurrencen sluttede jo i går! 

Molly Nej! 

Viggo Jo! 

Molly Nej! 

Viggo Jo! Hvordan ku´ det ske for dig, Molly? Det er jo dig, Molly, der har styr på ALT! 

Molly Meget mærkeligt, jeg er for sent på den. Ej, hvor er jeg bare sur! Jeg synes selv, at mit digt var helt vildt godt. 

Viggo Hvad handler det da om?  

Molly Altså, jeg var ude og gå en tur i skoven … 

Viggo (Afbryder) Ej, har du skrevet et digt om træer og blomster og skovsøer? Så kan jeg da godt forstå, du ikke har 

vundet. Det er der da ingen, der gider at læse om. 

Molly Men, jeg har jo slet ikke sendt det ind endnu. 

Viggo Heldigvis. Men nu skal du høre MIT digt: Vilde Viggos varme vanter venter i hans wc, Vilde Viggo vasker vanter, for 

det er ikke til at se. At Vilde Viggos varme vanter engang var flotte blå. Nu har de nemlig, Viggos vanter, toiletpapir 
derpå.  

Molly Har du vundet konkurrencen med DET digt?! 

Viggo Ja, er det ikke godt? 

Molly Jeg forstår ingenting. Synes lærerne virkelig, at det var godt nok til at vinde? Hvor er det surt, at jeg kom for sent til 

den konkurrence! 

Viggo Men, det var jo ikke lærerne, der bestemte, hvaffor et digt, der sku´ vinde. Det er Sigurds klasse, der laver 

skolebladet. Og det var pigerne, der havde lavet den konkurrence. Og de synes nemlig, jeg er ret nuttet. 

Molly Ej, hvor er det bare snyd, mand. Øv, hvor er jeg sur over, at jeg kom for sent! 

Viggo Men nu trænger du vist til at fortælle mig en historie, så du kan glemme alt om det digt. 

Molly Ja, o.k. 
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Viggo Øj, hvor var det godt, at Jesus ikke kom for sent. Han kunne både gøre den syge dame rask OG den lille pige. 

Molly Ja, han er ret fantastisk. Jesus kommer aldrig for sent. 

Viggo Ja, det er ikke ligesom dig, Molly! 

Molly Hov, hov! 

Viggo Du kom for sent med dit digt, så jeg vandt konkurrencen. 

Molly Men jeg plejer altså aldrig at komme for sent. 

Viggo Jeg synes, at det er godt at vide, at du ikke er helt perfekt, Molly! 

Molly Nej, det er kun Jesus, der er perfekt. Han kommer ALDRIG for sent! 

Viggo Aldrig! Men Molly … 

Molly Ja? 

Viggo Hvis du gerne vil lære, hvordan man skriver go´e digte, så skal jeg nok lære dig det. Så kan det være, at du vinder 

næste måneds konkurrence. 

Molly Som om, wc-Viggo! Som om!  
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Viggo Ej, Molly, det var godt, du kom! 

Molly Hej Viggo! Hvorfor? 

Viggo Du skal forklare mig noget. 

Molly Hvad? 

Viggo Jeg har nemlig været i kirke med min mor og far og Sigurd og Lille-Otto. 

Molly Nej, hvor spændende. 

Viggo Ja, jeg plagede og plagede min mor og far … 

Molly (Afbryder) Og det er du jo ret god til. 

Viggo Ja! Det er jeg. Så vi tog hen i kirken i søndags. 

Molly Hvordan var det så? 

Viggo Der skete mange ting, som jeg ikke forstod, men det var dejligt at høre om Gud og synge og be´. 

Molly Men hvad er det så, jeg skal forklare dig? 

Viggo Da kirketiden næsten var færdig … 

Molly (Afbryder) Det hedder gudstjeneste. 

Viggo O.k., da gudstjenesten næsten var færdig, så stillede præsten sig op og sagde noget meget mærkeligt. Men jeg tror, 

det var vigtigt, det han sagde, for han løftede hænderne op og lukkede øjnene. 

Molly Og sagde: ”Herren velsigne dig og bevare dig.” 

Viggo Bingo, banko, bongo! Og så sagde han også alt muligt andet, som jeg overhovedet ikke forstod. 

Molly Jamen, det kan jeg da godt forklare dig, for min farmor … 

Viggo (Afbryder) Så bagefter, så gik jeg hen til ham præsten og sagde: ”Hejsa hr. Præst. Jeg hedder Viggo, og jeg vil gerne 

spørge dig om noget. Det var super-super at være i kirke, men jeg forstod bare ikke det der med at bevare og 
Herren. Altså, Herren betyder jo Gud, siger Molly, men hvad betyder resten?” 

Molly Og hvad sagde præsten så? 

Viggo Så sagde han: ”Blabla bla bla bla bla. Bla blabla bla bla bla bla. Nå, ja, og så sagde han også lige: Bla bla bla! 

Molly Du forstod ikke, hvad han sagde? 

Viggo NEJ! 

Molly Men min farmor har forklaret mig det. 

Viggo Er det ik´ hende, der gav dig Bibelen? 

Molly Jo, bingo, banko! Og når hun har været på besøg, så slutter hun altid af med at give mig en kæmpe krammer og og 

sige: ”Molly, min søde skat. Herren velsigne dig og bevare dig.” 

Viggo Men hvad betyder det så? 

Molly Det er en slags bøn om, at Gud vil gøre noget godt for en og passe på en. 

Viggo Men det kunne de da bare have sagt. Jeg vidste, du ville være bedre til at forklare det! 

Molly Jeg har faktisk en historie til dig i dag, om engang hvor Jesus velsignede nogle børn OG noget mad. 

Viggo Øj! Fortæl, fortæl! 
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Viggo Molly! Han er altså fantastisk, ham Jesus. Jeg synes, der er mange seje mennesker i Bibelen, men Jesus er den 

sejeste! 

Molly Han er jo også Guds søn! 

Viggo Ja, det er nok derfor! Men skal vi ikke prøve det? 

Molly Prøve hvad? 

Viggo Altså prøve at velsigne maden. Jeg tror, vi har nogle boller ude i køkkenet. Vi har ikke nogen fisk, men vi har da en 

… dåse makrel. Vi kan få masser af mad. Vi kan sælge det og blive rige – OG berømte. 

Molly Ej, Viggo, helt ærligt! 

Viggo Helt ærligt, hvad? Det ku´ da være mega sejt! 

Molly Jesus sørgede for, at der var mad nok til alle menneskene, fordi de var sultne og ikke havde noget mad. Men vi har 

jo nok mad i vores køleskab. 

Viggo Men hvad skal vi så bruge den historie til? 

Molly Vi skal bruge den til at huske på, at vi kan velsigne andre, og vi kan også be´ Gud om at velsigne os. 

Viggo Altså be´ ham om, at det må gå dem godt og sådan noget? 

Molly Bingo, banko, Viggo. Jeg be´r faktisk for dig hver aften. 

Viggo Gør du det? 

Molly Ja, du er min bedste ven. Jeg be´r også for min mor og far og for min farmor og alle de andre i min familie. 

Viggo Ej, hvor er du sød! Det vil jeg også gøre! Altså … hvis jeg husker det. 

Molly Tak, Viggo! 
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Molly Meeennn, Viggo, dog! 

Viggo (Sidder og ryster. Stemmen er også rystende). He-e-e-ej Mo-o-o-o-lly! 

Molly Hvad er der sket? 

Viggo Hva-a-aad se-e-er dee—e-et u-u-ud som o-o-omm? 

Molly Som om du er meget kold og våd.  

Viggo Ja! 

Molly Hvad har du lavet? 

Viggo (Rystende stemme). Jeg har været sammen med Sigurd, min dumme, dumme storebror. 

Molly Nå da, da. Hvad skete der? 

Viggo (Rystende stemme). Jeg har været ude og fiske med Sigurd. 

Molly Er det ikke for koldt til at fiske? 

Viggo Ja, det siger du nu, men det var der ligesom ingen, der snakkede om, da vi tog af sted i morges. 

Molly Nå, nå! 

Viggo Men det hele gik godt. Vi fandt en lille jolle nede ved vandet, som vi lånte. 

Molly Ej, det gør man da ikke! 

Viggo Det sagde jeg også til Sigurd, men han sagde bare: ”Slap nu af, jeg ved, hvem der ejer den.” 

Molly Og så sejlede I ud? 

Viggo Ja! Og vi hyggede os og alt muligt. 

Molly Lige indtil …? 

Viggo Lige indtil Sigurd sagde: ”Øv, jeg kan ikke nå min madpakke!” ”Men det kan jeg”, sagde jeg og rejste mig op. 

Molly Åh nej! 

Viggo Åh jo! Sigurd skreg: ”Neeejjj”, men det var for sent. Båden vippede fra side til side, og så faldt jeg overbord. 

Molly Ej, hvad skete der så? 

Viggo Jeg havde jo heldigvis redningsvest på, men nej, hvor var det koldt! 

Molly Ja, det tror jeg på! 

Viggo Så Sigurd fik mig fisket op … 

Molly (Afbryder) Det var dagens største fangst (fniser). 

Viggo Det er ikke sjovt, Molly! Og så pakkede han mig ind i sin jakke og alt muligt, og så skyndte vi os hjem. Men han 

skældte mig ud og skældte mig ud, fordi jeg havde været så dum. 

Molly Og hvad skete der så, da I kom hjem? 

Viggo Først fik min mor og far mig ind under den varme bruser, og så skældte de også ud! 

Molly På dig? 

Viggo Nej! For en gang skyld var det Sigurd, der fik hele skylden. Lige meget, hvad han sagde om, hvor dum jeg var, så 

skældte de bare ud, og ud, og ud, fordi det var ham, der var den store og skulle have tænkt sig om. Først var det 
meget rart, at det ikke var mig, det gik ud over, men så blev jeg lidt træt af det. Det er som om, der er lidt for meget 
skæld-ud i vores hus. 

Molly Ja, det kan man godt blive lidt træt af. Så nu sidder du her og drikker varm kakao? 

Viggo Jeps! Og fryy-y-y-y-ser. 

Molly Vil du høre en historie? Så kan det være, du får varmen i mens? 

Viggo Det vil jeg da! Altid! 
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Viggo Åh, hvor var det altså vildt, Molly! 

Molly Ja, er det ikke sejt, at han kunne gå på vandet, ham Jesus? 

Viggo Jo, helt vildt sejt. Det ku´ jeg godt ha´ tænkt mig at kunne i morges. 

Molly Ja, han er vidst lidt bedre til at klare det der med båd og vand, end du er. 

Viggo Og så kunne han også få stormen til at stoppe og bølgerne til at forsvinde. Men Molly? 

Molly Ja, Viggo? 

Viggo Hvordan kunne han egentlig det? 

Molly Du ved det godt, tror jeg. 

Viggo Fordi han er Guds søn? 

Molly Bingo, banko, Viggo! 

Viggo Men alligevel? Hvordan? 

Molly Jeg ved det ikke, men han kan jo alt. 

Viggo Alt siger du? 

Molly Ja? 

Viggo Tror du også, han kunne hjælpe, så der ikke var så meget skæld ud hjemme hos mig? 

Molly Jaaa, men jeg ved bare ikke hvordan. Men vi ku´ da be´ til ham om det, ik´? 

Viggo Bingo, banko, bongo. Det gør vi Molly! Og så venter vi og ser, hvad der sker. 

Molly God plan, Viggo! 
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Molly Hej Viggo. (Pause, ser sig omkring). Hvor er du? Viggoooo? Viggoooo? 

Viggos  (Man hører Viggos uhyggelige stemme). Mollyyyyyy, Molllyyyyy. 

Molly Ej, Viggo, hvor er du? 

Viggo (Viggo kommer farende op og råber) Wuhuuuu! Her er jeg!!! 

Molly Arrr!!! (Råber i frygt). 

Viggo Det havde du ikke lige regnet med, vel? 

Molly Øh nej! Absolut ikke! 

Viggo Men var det ikke sjovt? 

Molly Sjovt? Mit hjerte slår så hårdt, at jeg er bange for, at det skal hoppe ud af halsen på mig (tager sig til hjertet). 

Viggo Det var sjovt! 

Molly Og hvad forestiller du egentlig? 

Viggo En mand fra det ydre rum. En marsmand. Fra en stjerne langt herfra. 

Molly Nå! Hvorfor? 

Viggo Fordi jeg kedede mig. Og det tænkte jeg også, du gjorde. Så jeg fik en god idé. Jeg ville skræmme dig, så du ville 

opleve noget spændende.  

Molly Ih, tak! 

Viggo Men du vil da give mig ret i, at denne her dag pludselig er blevet en hel del mere spændende, end den var for bare 

tre minutter siden? 

Molly Jo, det kan du selvfølgelig have ret i. 

Viggo Jeg er en god ven! 

Molly Men hvad skal vi så nu? Skal vi flyve ud i universet og se, hvordan der ser ud derude? 

Viggo Men det har vi jo prøvet før, Molly! Dengang vi rejste ud med mit rumskib. 

Molly Ja, o.k. 

Viggo Næ, jeg har en meget bedre plan. Vi skal ud og skræmme naboerne og alle de andre børn på vejen. 

Molly Hvordan? 

Viggo Altså … Hvis nu du går hen og spørger dem meget sødt om noget. Så begynder de at sige blablabblablablabbla. Og 

så står du og nikker sødt igen. Og så pludselig dukker jeg op bag en hæk eller et eller andet og skræmmer dem. 
Lyder det ikke bare sjovt? 

Molly Og hvad så bagefter? 

Viggo Bagefter? Så løber vi vores vej og råber: ”Snydt!” 

Molly Ej, det ved jeg altså ikke helt, om jeg vil være med til. 

Viggo Hvor er du kedelig! Skal vi ikke gå ind og prøve det på min far først? Han ligger og sover på sofaen. 

Molly Men jeg har faktisk en historie med om engang, hvor Jesus også fik besøg – ikke af en marsmand – men alligevel af 

nogle ikke helt almindelige mennesker. Måske var det faktisk lidt uhyggeligt. 

Viggo Øj, den skal du da fortælle mig! Først historie, og så skræmme min far. 

Molly God plan, Viggo! 
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Viggo  Åhhåhå! Han blev godt nok sur, ham min far. 

Molly Men det er måske heller ikke lige frem det sjoveste at vågne op med en marsmand i hovedet. 

Viggo Jeg syntes bare, han skældte lidt for meget ud bagefter. Så stoppede det ligesom med at være sjovt. 

Molly Bliver du stadig ked af det, når dine forældre skælder ud? 

Viggo Ja, men jeg snakker også med Jesus om det, og det er faktisk ret rart. 

Molly Ja, ik´? Ku du li´ min historie? 

Viggo Oh yeah! Den var fantastisk som altid. De var endda flottere klædt ud end mig, de der mænd fra Himlen. 

Molly Men de kom jo også lige fra Himlen, ik´? Og der er der jo helt vildt godt. 

Viggo Ja, så godt, at Peter ville have, at de skulle blive der. Tror du, man laver ballade i Himlen? 

Molly Jeg tror i hvert fald, at man har det sjovt. 

Viggo Det tror jeg også. 
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Viggo Molly, Molly, Molly! Det var godt, du kom! 

Molly Hvad er der sket? 

Viggo Der er sket det vildeste og det bedste! 

Molly Hvad er det? 

Viggo Kan du huske, at jeg var så ked af det, at der altid var så meget skæld ud i mit hus for et par uger siden? 

Molly Jada. Vi bad jo Gud om at hjælpe os med det. 

Viggo Og det har altså faktisk hjulpet! 

Molly Nå?! 

Viggo O.k., du skal da ikke lyde så overrasket. Det var da dig, der sagde, vi sku´ prøve det. 

Molly Ja, det er også rigtigt, meeen jeg troede bare ikke, at det ville virke så hurtigt. Hvad er der sket? 

Viggo Jeg bad til Gud om det i mange dage. Og så pludselig fik jeg en god idé. 

Molly Fortæl! 

Viggo Ja, så her for et par dage siden, da vi skulle spise aftensmad, så slog jeg på glasset ding-ding og sagde: ”Kære 

familie. Jeg elsker jer, og I er verdens bedste familie. Men jeg synes, der er for meget skæld ud her i familien. Ku´ vi 
ikke prøve at lade være?” 

Molly Ej, hvad skete der så? 

Viggo Så først sagde min far: ”Men måske skulle du prøve at opføre dig ordentligt først. Du laver altid ulykker.” 

Molly Ej, det var da lidt tarveligt sagt, synes jeg. 

Viggo Men så sagde Sigurd: ”Jeg er faktisk også træt af al den skæld ud.” Og så sagde Lille-Otto: ”Mig oss!” 

Molly Hvor vildt! 

Viggo Og så sagde min mor, at hun faktisk også var træt af at skælde ud. Men det var bare lidt svært, for når man havde 

været på arbejde hele dagen og så kom hjem og var træt, og en eller anden smadrede et eller andet, så kunne man 
godt blive lidt i skælde-ud-humør. 

Molly Det kan man jo faktisk godt forstå, ik´? 

Viggo Jo, det kan man faktisk. Men så fik Sigurd en helt vildt god idé. Han sagde, at vi skulle tage mit båthorn (peger). 

Molly Dit båthorn? 

Viggo Ja! Og så når der var nogen, der skældte ud, så skulle man båtte i hornet, og så skulle alle stoppe med at skælde ud 

og tænke på, hvad man ku´ gøre lige nu, for at løse problemet på en go´ måde. 

Molly Ej, o.k., det lyder da vildt fedt! 

Viggo Det lyder totalt bingo, banko, bongo, gør det ik´? 

Molly Jo, det gør det. Virker det? 

Viggo Ja, det gør så. Vi har brugt båthornet to gange indtil videre. Begge gange var det mig, der var kommet til at gøre 

noget dumt. Men så båttede Sigurd i hornet, og så fandt vi på, hvordan jeg kunne gøre det godt igen. Men jeg er 
faktisk lidt bange for, at vi lige pludselig glemmer det og bliver sure på hinanden igen. 

Molly Ej, det kan jeg faktisk godt forstå, du er bange for. Meeennn, måske kan dagens historie alligevel hjælpe dig lidt. 

Viggo Tror du? 

Molly Prøv engang at høre … 
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Viggo Jeg ku´ godt li historien, Molly. Men jeg kan bare ikke forstå, hvad den har med mig at gøre. 

Molly Jo, det jeg tænkte på, var, at Zakæus gjorde jo også mange dumme ting. 

Viggo Ligesom min familie, der var kommet til at skælde lidt for meget ud? 

Molly Ja! Men så mødte Zakæus jo Jesus. 

Viggo Og så fik han lyst til at gøre det rigtige. Men jeg kan jo ikke møde Jesus, kan jeg? 

Molly Det kan du da. Du bad jo til ham, og så gav han dig en god idé. Og den hjalp. Den hjalp din familie. 

Viggo Ja, det har du ret i. Så du tror altså bare, jeg skal blive ved med at be´, så jeg vil blive ved med at få gode idéer, når 

jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre? 

Molly Ja, det tror jeg faktisk. 

Viggo Det tror jeg faktisk også. Bingo, banko, bongo! (Dukkerne giver high-five). 
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Molly Hej Vig … Hold da op, hvor er her rodet! 

Viggo Ja … Og jeg er blevet sat til at rydde op. 

Molly Nådada! 

Viggo Ja, jeg har ledt efter min matematikbog hele dagen i hele huset. Og til sidst var min familie ved at være ret trætte af 

mig. 

Molly Hvorfor det? 

Viggo Fordi jeg kom vist nok til at skyde skylden på Sigurd og sige, at han havde gemt den. Og så blev vi vist nok lidt 

uvenner. 

Molly Men jeg troede, det var dig og Sigurd, der ik´ ku´ li´, når der blev skældt ud i huset? 

Viggo Ja, det snakkede min far også om. Han sagde: ”Så, båthorns-Viggo. Var det ikke noget med, at der ikke skulle være 

så meget skænderi her i huset? Hvis du vil undgå en masse skæld ud, så er du vist nødt til at rydde op på dit 
værelse nu. Så finder du nok den matematikbog.” 

Molly Det tror jeg da, han har ret i. Her er jo vildt rodet. 

Viggo Ej, det der har vi altså snakket om før, Molly. Du skal lade være med at holde med de voksne. 

Molly Undskyld! Skal jeg hjælpe dig med at rydde op. 

Viggo Jeg forstår bare ikke, hvorfor man skal rydde op. Jeg ved jo, hvor alting er. Se! Hernede ligger Bamse. Og her ligger 

min bold. Altså, det vidste jeg da godt. 

Molly Men hvor er så din matematikbog? 

Viggo Ja, o.k., det har du ret i. Jeg må hellere gøre det. 

Molly Ja! 

Viggo Men her ligger så mange mærkelige ting. Hvad laver denne her puslespilsbrik for eksempel på mit værelse? Jeg 

leger ikke med puslespil. Den smider jeg altså ud. 

Molly Neeej! Du er da fuldstændig skør i bolden! Det gør man da ikke! 

Viggo Hvad mener du? Jeg har jo ikke resten af puslespillet. UD! 

Molly Men det er der jo en anden en, der har. Der er jo en anden, der har det der puslespil og mangler lige præcis den der 

brik. 

Viggo Wow! Den brik betyder altså meget for dig. 

Molly Det er bare fordi, jeg elsker at lave puslespil. Men jeg hader bare, når der mangler en brik. Det er som om, at det 

hele ikke er færdigt eller godt eller noget. 

Viggo OK, hvis det betyder så meget for dig, så smider jeg den ikke ud. 

Molly Tak! Men jeg har faktisk en historie med om det der. En historie med, som Jesus fortalte. 

Viggo Om puslespil? 

Molly Nej, eller … måske. Den handler om ting, der bliver væk. 

Viggo Sæt i gang. 
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Molly Ku´ du li´ min historie? 

Viggo Ja! Det var en god hyrde. Han gik ud og ledte efter det sidste får. Selv om det var nat og alt muligt. 

Molly Mmm. Han er ret god ham Jesus. 

Viggo Hvad mener du? Det var da en hyrde, der gik ud. Ikke Jesus. 

Molly Jamen Jesus fortalte den historie, som om at han var hyrden. 

Viggo Så han kan ret godt li´ får eller hvad? 

Molly Han går ud og leder efter mennesker, som er langt væk fra ham og som ikke har det godt. Det er det, historien 

betyder. 

Viggo Ja, så er han i hvert fald god. Ikke ligesom mig, der ville smide puslespilsbrikken væk, selvom den var mega-vigtig. 

Molly Ja, alle brikker er vigtige. Og alle mennesker er vigtige.  

Viggo Men, hvor er min matematikbog? Nu må vi vist nok lede efter den. 

Molly Den ligger lige foran dig.  

Viggo Hvor? 

Molly Der under al legetøjet. Det har den gjort hele tiden. Man skal bare kigge efter. 

Viggo Bingo, banko, bongo! 
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Molly Hey Viggo. Hvad laver du? 

Viggo Jeg pakker! Jeg stikker af hjemmefra! 

Molly Nej, nu ikke igen! 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Det har du da prøvet før. 

Viggo Nå, men det er også fordi, jeg har verdens dummeste familie! 

Molly Ej, Viggo. Du kan altså ikke stikke af hjemmefra, hver gang der er problemer i familien. 

Viggo Molly, du ved ik´, hvad der er sket. 

Molly Men hvad er det så, der er sket? 

Viggo Min far stod ude på badeværelset og skiftede ble på Lille-Otto. Og det var ikke bare sådan en ble. Det var sådan en 

mega-monster-kaste-op-agtig ble. 

Molly Og hvad skete der så? 

Viggo Så gik jeg derud for at tale med min far, og så kom jeg til at sætte hånden lige ned i bleen. Og jeg blev så sur og 

skældte ud. 

Molly Nå! 

Viggo Jeg skældte Lille-Otto ud, fordi han havde lavet sådan en ulækker ble. Og så sagde min far, at det var jo ikke Lille-

Otto, jeg skulle skælde ud. 

Molly Men det var det jo heller ikke. 

Viggo Og så skældte jeg i stedet for min far ud, fordi han havde lagt bleen lige der. Altså, hvor dum kan man være? 

Molly Og så sagde din  far, at det heller ikke var ham, at du skulle skælde ud? 

Viggo Bingo!  Han sagde, at det var min helt egen skyld. 

Molly Og hvad skete der så? 

Viggo Så kom Sigurd ud på badeværelset, og da han hørte, hvad der var sket, så grinede han, og grinede han. 

Molly Ej, det var tarveligt. 

Viggo Og så blev jeg endnu mere sur, og så kom min mor. Og hun spurgte, om det ik´ var mig, der sagde, at vi ikke skal 

skælde ud her i familien? 

Molly Og så blev du endnu mere sur. 

Viggo Ja, lige præcis. Og så råbte jeg til dem alle sammen og sagde, at de var verdens dummeste familie. Og nu ville jeg 

stikke af hjemmefra. 

Molly Og så gik du herind? 

Viggo Og smækkede med døren. 

Molly Og nu vil du stikke af hjemmefra? 

Viggo Langt væk, langt, langt væk. Jeg vil bo hjemme hos dig. Der er meget bedre at være! 

Molly Nå, tror du virkelig det? 

Viggo Ja, helt sikkert. 

Molly Men inden vi stikker hjem til mig, så vil jeg altså lige fortælle dig en historie. 

Viggo Om hvad? 

Molly Om en dreng, som også ville hjemmefra. 

Viggo Den vil jeg gerne høre. Mens jeg pakker min taske.  
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Viggo Molly, god historie. Men jeg vil stadig ikke bo herhjemme. Jeg vil stikke af og bo hjemme hos dig! 

Molly Hos mig? 

Viggo ja, hos dig! Der er så godt, hjemme hos dig. 

Molly Hjemme hos mig, der skal man rydde op på sit værelse HVER aften, inden man skal i seng. 

Viggo Skal man det?  

Molly Og når man kommer hjem fra skole, skal man lave lektier med det samme, så er det overstået, siger min far. 

Viggo Mener du det? 

Molly Ja! Og hver fredag, så gør vi hele huset rent, så kan vi slappe af i weekenden, siger min mor. 

Viggo Nå! Måske … måske har jeg det alligevel meget godt herhjemme. 

Molly Ligesom drengen i historien. Han havde det også bedre hjemme hos sin far.  

Far-stemme Viggo, jeg har lavet varm kakao og skumfiduser til dig og Molly. Kommer I ikke herind? 

Viggo Var det min far? 

Molly Ja, det tror jeg. 

Viggo Han er vist god nok alligevel. Kom! (Viggo løber ud, mens Molly tager sig til hovedet og ryster det). 
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Molly Hej Viggo. 

Viggo Goddag min ydmyge tjener Molly. Hvad vil du forstyrre din konge med? 

Molly Hvad? Hvad sker der lige for dig, Viggo? 

Viggo Sådan taler man ikke til sin konge. Man må tale med respekt, siger jeg. Respekt! 

Molly Jeg er helt fortabt. Hvad sker der, Viggo? Hvad leger du? 

Viggo Man har fundet ud af, at jeg slet ikke er Viggo. I virkeligheden er jeg en forbyttet prins fra et fjernt, fjernt kongerige. 

Molly Nådada! 

Viggo Og nu mangler dette kongerige en ny konge, og derfor har de søgt efter deres rigtige konge i øst og vest og syd og 

nord. Og så igen i øst og vest og syd og nord. Og endelig skete det: De fandt mig. 

Molly Det var heldigt! 

Viggo Og derfor rejser jeg snart af sted til et fjernt, fjernt land. 

Molly Du har vist set for meget tv. 

Viggo Her skal jeg sidde på en trone af guld og bestemme hele dagen. Mens mine tjenere kommer løbende med slik og 

sodavand og spagetti med kødsovs. 

Molly Spagetti med kødsovs? 

Viggo Det er min livret. 

Molly Nå. 

Viggo Vil du med til det fjerne land som min vigtigste tjener? 

Molly Jeg vil hellere med til et fjernt land som din vigtigste ven. 

Viggo Hmmm … Ikke nogen dårlig idé, Molly. Ikke nogen dårlig idé. Enhver konge har brug for en trofast ven, han altid kan 

stole på. Selv når alle andre kommer grøntsager i kødsovsen. 

Molly Hvad? Grøntsager i kødsovsen? Hvad mener du? 

Viggo Når vi skal have spagetti med kødsovs, så kommer min mor altid en masse grøntsager i, uden vi opdager det, tror 

hun. Jeg mener bare: Man har jo brug for venner, der ikke gør den slags mod en. Bare fordi man vender ryggen til 
komfuret. 

Molly Hun gør det jo bare, fordi hun gerne vil have, at du skal være sund og have det godt. 

Viggo Ja, o.k. Man kan også fjerne den værste grøntsags smag med en god klat ketchup. 

Molly Men Viggo, kunne du tænke dig at høre en historie om en, som også kom fra en helt almindelig familie. Men 

pludselig en dag, så fandt folk ud af, at han i virkeligheden var konge? 

Viggo Er det Jesus, du taler om? 

Molly Det er det nemlig. Prøv engang at høre. 
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Viggo Øj, det kunne jeg godt tænke mig at prøve! 

Molly Hvad? 

Viggo At der var nogen, der viftede med palmegrene foran mig og var helt vilde med mig. Og at jeg var mega-berømt. 

Molly Nå! Det har jeg i hvert fald ikke lyst til. Jeg er glad for bare at være mig. 

Viggo Tænk at få lov til at være konge. Eller bare prins! 

Molly Men du er jo faktisk prins. 

Viggo Hvad mener du? Er jeg det? Er der noget, min mor og far ikke har fortalt mig? 

Molly Nej, men alle, der tror på Gud, er jo faktisk prinser og prinsesser. 

Viggo Hvorfor det? 

Molly For han er jo konge. Kongernes konge. Og vi er jo på en måde hans børn. 

Viggo Øj, hvor sejt! Hvor mega-sejt! Jeg er prins! Jeg er Prins Viggo! Og du er Prinsesse Molly! 

Molly Ja, det er faktisk rimelig sejt. 
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Molly Hej Viggo! Nej, er det tidsmaskinen? Årh, den har jeg savnet. 

Viggo Hej Molly, skal du med? 

Molly Seføli! Hvor skal vi hen? 

Viggo Vi skal bare tilbage en sviptur til i torsdags. 

Molly I torsdags? Det lyder da ikke særlig spændende. Var det ikke regnvejr i torsdags? 

Viggo Bingo, bango, bongo. Og så var det også dagen, hvor jeg kom op på kontoret og fik skæld ud af skoleinspektøren. 

Og det var ikke sjovt, Molly. Ikke sjovt. Han kan altså blive ret sur, ham skoleinspektøren. Han kan blive sådan helt 
rød i hovedet. Og så hans næsebor. De åbnede sig på sådan en helt vild klam måde, som om han var et monster. 
Jeg håber aldrig, du kommer til at prøve det, Molly. 

Molly Ej, hvad har du egentlig lavet? 

Viggo Det behøver du slet ikke at vide. Du kan bare tage med mig tilbage i tiden, så kan jeg fortælle Viggo fra i torsdags, at 

det er en meget dårlig idé, det han er i gang med, så skal han nok stoppe og finde på noget andet. 

Molly Men hvad lavede han da, ham torsdags-Viggo? 

Viggo Skal du med?  

Molly JA! Jeg skal med! Jeg tror, at det bliver en spændende tur. Også selvom det bare er tilbage til i torsdags. (Molly går 
over mod tidsmaskinen). 

Viggo Jeg lader som om, jeg ikke hører det! Kom. Jeg trykker her og der, og så kører vi (lyder trist). 

Molly Viggo, stop lige. Du lyder helt forkert. (Molly går ud af tidsmaskinen). 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Normalt, når du skal på tur i tidsmaskinen, så er du helt vildt oppe og køre, men lige nu lyder du … ked af det og trist. 

Viggo Ja, det er jeg faktisk også. 

Molly Hvorfor? 

Viggo Jeg ville bare ønske, at jeg ikke var så dum. Hvorfor får jeg altid så mange af de der ”lidt for gode idéer” som min mor 

kalder dem. Jeg tror, det vil være sjovt, men det er det jo faktisk ikke. Jeg ødelægger det bare for en masse andre 
mennesker, der bliver kede af det og alt muligt. 

Molly Jeg kender det godt. 

Viggo Hvad mener du? 

Molly Det der med, at man gør noget dumt og har vildt dårlig samvittighed. 

Viggo Men du kommer da aldrig til at hælde skolemælk i lærens gummistøvler. 

Molly Er det det, du har gjort? 

Viggo Ja! Og måske også lidt vand i de andres gummistøvler, som stod uden for klasselokalet. Vi sad og lavede 

gruppearbejde ude på gangen, og så sad jeg og kedede mig. Og så tænkte jeg, at det ville være sjovt, hvis hele 
klassen fik våde tær, når de kom ud til frikvarter. 

Molly Men det syntes de ikke var sjovt? 

Viggo Nej, det kan man vist roligt sige. De havde våde tæer hele dagen. Hvorfor er jeg altid så dum? Men hvad mener du 

med, at du egentlig kender til det? Du laver aldrig sådan nogle Viggo-agtige ting? 

Molly Nej, men jeg laver Molly-agtige ting. 

Viggo Hvad er det? 

Molly Hvis der er nogen, der opfører sig dumt, så ruller jeg med øjnene, så de helt sikkert lægger mærke til, at jeg synes, 

at de er dumme. Og jeg sidder også nogle gange og bagtaler de andre piger. 

Viggo Det er altså tarveligt, Molly! 

Molly Ja, og jeg har også dårlig samvittighed. Men derfor er jeg så glad for den historie, jeg skal fortælle dig i dag. 

Viggo Den skal vi høre. 
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Viggo Øj, det var da vildt synd for ham Jesus, at han skulle straffes for noget, han ikke engang havde gjort. Altså, da jeg var 

oppe hos skoleinspektøren og fik skæld ud og alt muligt, så var det da i det mindste for noget, jeg HAVDE gjort.  

Molly Ja, det har du ret i. Men kan du huske, hvad der skete, da Jesus delte brød og vin ud lige inden, han blev taget til 

fange? 

Viggo Så sagde han faktisk til sine venner, at han snart skulle dø. 

Molly Ja! Han skulle tage straffen for alt det, vi har gjort. 

Viggo Nååå! Alt det, vi har dårlig samvittighed over? 

Molly Ja, og også alt det vi ikke engang har lagt mærke til, at vi burde have dårlig samvittighed over. 

Viggo Så hvad skal vi gøre med det? 

Molly Vi kan sige undskyld til Jesus for alt det dumme, vi har gjort det, og så renser han det væk. 

Viggo Og så behøver vi ikke have dårlig samvittighed over det mere? 

Molly Nej, Jesus har taget straffen for det. 

Viggo Men så har vi jo slet ikke brug for tidsmaskinen? 

Molly Næ, ikke til det i hvert fald. Men vi kan da måske finde på noget andet sjovt at bruge den til. 

Viggo Det kan vi da! Bingo, bango, bongo. 
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Molly Hej Viggo! Er det ikke dejligt at have påskeferie? 

Viggo Jeg keder mig. Jeg trænger til, der sker noget spændende og uhyggeligt. 

Molly Jeg kender faktisk en historie, der er lidt uhyggelig. Og så handler den også lidt om Jesus. Skulle vi ikke øve os på 

den, og så kunne vi vise den for din mor og far? 

Viggo Det er da en god idé. Er det en historie fra Bibelen? 

Molly  Nej, det er bare en historie. 

Viggo  Sæt i gang! 

Molly Jeg er fortæller, og så er jeg også moren i historien. Viggo, du er en dreng, der snart har fødselsdag. Og så går 

historien i gang. Der var en gang en dreng, der hed Sigurd.  

Viggo  Det er mig, der er Sigurd. 

Molly Han boede på en gård, og han elskede dyr. Og så havde han snart fødselsdag.  

Viggo  Hvad mon jeg får i fødselsdagsgave? 

Molly Sigurd kunne næsten ikke falde i søvn aftenen inden hans fødselsdag, men endelig lykkedes det. 

Viggo (Snorkelyde).  

Molly Og han blev helt overrasket, da det pludselig var morgen, og hans mor stod og sang fødselsdagssang og havde en 
gave med. ”I dag er det Sigurds fødselsdag. Den er til dig (Peger på en kylling på bordet), men du skal passe godt på 

den, for den er levende.” 

Viggo  Pip! Tak, mor! 

Molly Sigurd var vildt glad for sin gave, og han og kyllingen blev rigtig gode venner. Den fulgte altid lige i hælene på ham. 

Og kyllingen voksede og voksede, og en dag var den faktisk blevet til en høne! 

Viggo (Laver hønelyde). Du er vel nok blevet stor og fin. Jeg tror, du skal hedde Fru Hvid. (Klapper en høne på hovedet). 

Molly Og høns – de lægger æg!  

Viggo (Siger hønselyde). Du har lagt et æg. Jeg tror, jeg skal have spejlæg til frokost. 

Molly Høns lægger æg hver dag. 

Viggo (Siger hønselyde). Nej, Fru Hvid. Du har lagt et til æg. I dag skal jeg have … blødkogt æg til frokost. 

Molly Men en dag skete der noget meget mærkeligt. Der kom ikke noget æg. Og det var som om, at Fru Hvid forsøgte at 

gemme sig for Sigurd. Hvad var der sket? Efter et par dage spurgte Sigurd sin mor. 

Viggo  Mor, Fru Hvid lægger ikke æg mere, det er som om, hun gemmer sig for mig. 

Molly  ”Det må jeg nok sige. Jeg tror faktisk, at fru Hvid er ved at lave en overraskelse til dig. Bare vent og se, hvad der sker 

om nogle uger.”  Og ganske rigtigt: Et par uger efter kom Fru Hvid frem igen, og hun så meget stolt ud. Og bag 
hende gik der ti små kyllinger. 

Viggo (Laver pip-lyde). 

Molly Fru Hvid havde gemt sig, fordi hun var ved at ruge kyllinger ud. Nej, hvor var Sigurd glad. Det var så hyggeligt at 

have en høne og ti små søde kyllinger. De fulgte altid lige i hælene på deres mor, og Fru Hvid sørgede godt for dem. 
Hun passede på dem og hjalp dem med at finde mad og vand. 

Viggo  Nej, nu må det altså stoppe. Jeg troede, vi skulle have en uhyggelig historie, men den er altså alt for sød og 

hyggelig. Den handler jo kun om kyllinger og høns og æg. Jeg gider ikke at være med mere! 

Molly Jo, kom nu, Viggo. Prøv lige at hør´, hvad der sker om lidt (hvisker). 

Viggo O.k., så er jeg med lidt endnu.  

Molly Fordi en dag skete der noget. En skovbrand nærmede sig gården, og Sigurd og hans mor fik travlt med at ringe efter 

brandbilerne og forsøge at passe på alle dyrene og bringe dem i sikkerhed. 

Viggo  Øj, hvor er det her uhyggeligt. Nu er det spændende at være med! 

Molly Branden kom, men heldigvis blev gården reddet. Og der skete heller ikke noget med Sigurd og hans mor. Det var 

kun markerne, der brændte. Moderen og Sigurd var meget glade, indtil Sigurd pludselig sagde: 

Viggo  Men mor, hvor er Fru Hvid og alle kyllingerne? 
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Molly De begyndte at lede, men de kunne ikke finde dem. Pludselig så Sigurd noget, der gjorde ham rigtig forskrækket. 

Dér lå Fru Hvid! Og hun så ikke særlig levende ud! Sigurd gik hen til hende og begyndte at græde:  

Viggo  Ej, nu synes jeg altså, denne her historie bliver lidt for uhyggelig. Jeg er ikke sikker på, jeg kan lide at være med i 

den! 

Molly Bare vent og se! Nu fortæller jeg lige historien færdig. Det kan jo være, at den ender godt. For pludselig hørte Sigurd 
en lyd. (Pip-lyd). Var det et pip? (Pip-lyd). Fra en kylling? (Pip-lyd). Hvor kom den lyd fra? (To pip-lyde). Nede under 
Fru Hvid? (Pip-lyd). Stille løftede Sigurd hønen op, og nede under den lå alle kyllingerne. Og de levede! (En masse 
pip-lyde!). Sigurds mor kom over og forklarede, hvad der var sket: 

Viggo Hvad var der sket? 

Molly Da Fru Hvid opdagede, at der var fare på færde, kunne hun godt have nået at flygte, for hun var stor og kunne 

komme hurtigt væk, men det kunne de små kyllinger ikke. De vidste ikke, der var fare på færde! Fru Hvid vidste, 
hvad hun måtte gøre, for hun elskede jo de små kyllinger. Hun kaldte dem sammen under sine vinger for at passe på 
dem, så de kunne leve. Men hun gjorde det gerne, for hun elskede dem jo! 

Viggo  Det var altså en alt for sørgelig historie. Den var alt for uhyggelig! 

Molly  Det var dig, der ville have en uhyggelig historie. 

Viggo Ja, Molly! Du er skør i hovedet. Jeg vil hellere have en historie fra Bibelen! 

Molly Vil du ikke vide, hvad denne her historie handler om? 

Viggo Nej, jeg vil have en historie fra Bibelen! 

Molly O.k., så fortæller jeg en historie fra Bibelen, og så kan vi snakke lidt om denne her historie også, bagefter. 

Viggo Som om! 
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Viggo  Jeg forstår slet ikke dine historier i dag. Molly. De er totalt uretfærdige, synes jeg. Hvorfor skulle Jesus dø? Han var 

jo så god. Og hvad med hønen, der døde i din anden historie. Det var altså ikke en god historie. Hvorfor skulle hønen 
dø? Hov! Var det ligesom med Jesus?  Nå-ja! Han døde også for at beskytte menneskene og redde dem fra deres 
synd! 

Molly  Ja, han havde heller ikke behøvet at dø, men han gjorde det, fordi han elsker os alle! 

Viggo Tænk, at han gjorde det helt frivilligt! Ligesom hønen! 

Molly  Det var bare meget større, hvad Jesus gjorde, end det hønen gjorde! Han tog hele verdens synd! Og så døde han. 

Men heldigvis blev han jo levende igen efter tre dage! 

Viggo Gjorde han det? Gjorde han det? Det er jo helt vildt! Gjorde han det? Blev han virkelig levende? 

Molly Ja, og det skal du høre mere om, næste gang, jeg kommer.  

Viggo Det vil jeg glæde mig til! 
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Molly Hej Viggo. 

Viggo Hej Molly og velkommen til verdens bedste cirkus: Cirkus Viggo! 

Molly Tak! 

Viggo Vi skal se løverne spise klovne. Vi skal se linedansere blive tryllet op af høje hatte. Vi skal se søløver jonglere med 

elefanter. Og sidst men ikke mindst skal vi møde verdens stærkeste mand Viggogatski! 

Molly Nøj, det lyder som et mega anderledes cirkus, du har der. 

Viggo Og du min smukke Molly Muffin. Du skal være den der dame, som knivkasteren ikke rammer med sine knive. 

Molly Nej, det tror jeg ikke helt! 

Viggo Bare rolig, det er mig, der kaster alle knivene, og det er bare Lille-Ottos børneknive fra køkkenet. De er slet ikke 

skarpe. 

Molly Jeg tror altså stadig, jeg takker nej-tak til tilbuddet. 

Viggo Men vi kan blive rige og berømte på det her, Molly Muffin. Vi kan tjene masser af penge, købe et cirkustelt og rejse 

verden rundt. Måske kan vi have den første cirkusforestilling på Nordpolen. 

Molly Tror du ikke, det bliver en lille smule koldt? 

Viggo Molly, Molly, Molly! Molly Muffin. Man skal tage livet, som det kommer og gribe de store chancer. Ellers dør man jo af 

kedsomhed. 

Molly Må jeg ikke hellere se ham der Viggogatski, verdens stærkeste mand? 

Viggo Jo, det må du! Trommehvirvel: dadadadadada! Nu sker det! Verdens stærkeste mand er kommet for at vise Molly 

Muffin alt, hvad han kan! Hun vil besvime af overraskelse og aldrig glemme ham. Hun vil forlade sit kedelige liv og 
følge ham, hvor end han rejser hen i verden. Helt til Nordpolen. 

Molly Du er skam sjov (sarkastisk). 

Viggo Her kommer det. Han løfter den tunge vægtstang. Mmmmmhhhsaaaaargg! Kan han mon klare det, kan han mon 

klare det? 

Molly Hvor meget vægt er der egentlig på? 

Viggo Hver af de runde, tunge kugler vejer titusindsyvoghalvfems kilo, tre flødeboller og to myggemavehår. 

Molly Det var vildt. Han må virkelig være verdens stærkeste mand, ham Viggogatski.  

Viggo Nånå. Nu begynder du at tø op. Lige om lidt tager du med mig til Nordpolen. Jeg vidste det! 

Molly Tjaa, måske. 

Viggo Han løfter og løfter. Verden står stille. Alle kigger i spænding, mens han blinker til Molly Muffin. Men det lykkes. Han 

klarede det. Han klarede det! Han er verdens stærkeste mand. Han er Viggogatski. Nu bliver han rig og berømt. Alle 
klapper. Alle råber, alle hviner!  

Molly Det var et flot nummer, Viggo. Det må jeg sige. 

Viggo Puha, jeg er også helt udmattet nu. Jeg trænger da vist til en historie. Har du en med til mig i dag? 

Molly Jada, og den handler også lidt om en, der var meget, meget stærk. 

Viggo Men ikke stærkere end Viggogatski, vel? 

Molly Jo! Meget stærkere! 
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Viggo Øj, hvor er jeg glad for, at Jesus blev levende igen! 

Molly Jamen det må have været noget af et chok sådan at møde ham levende lige pludselig, tror du ik´? 

Viggo Jo, et mega-chok. Men jeg synes, du sagde, at denne her historie handlede om en, der var meget, meget stærk. 

Hvem var det? 

Molly Det var Gud. 

Viggo Gud? Hvorfor det? 

Molly Det var jo ham, der gjorde Jesus levende igen. 

Viggo Nååå! Ja, det skal man vist også være ret stærk for at kunne klare. 
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Viggo ligger kastet ind over bordet, mens han slår sig i hovedet, evt. med et stykke plastiklegetøj. 

Molly Hej Viggo. 

Viggo Arg! Arg, arg, arg, arg! 

Molly Hvad sker der dog, Viggo? 

Viggo Aaaaarg! 

Molly Er du syg? 

Viggo Jeg er dum! Dum, dum, dum. Jeg er det dummeste barn i hele verden! 

Molly Det lyder slemt! 

Viggo Jeg er så dum, at jeg kan blive berømt på det! 

Molly Men det har du jo også altid ønsket dig. 

Viggo At blive berømt, fordi jeg er verdens dummeste barn? Hvornår har jeg nogensinde ønsket mig det? 

Molly Nej, altså … Jeg mener … Det, jeg mener, er, at du altid har ønsket dig at blive berømt. 

Viggo Ja, fordi jeg var sej og gjorde noget fedt og alt muligt. Ikke fordi jeg var det dummeste barn på jorden. Jeg ville jo gerne 
have, at når folk mødte mig på gaden, så skulle de sige: ”Øj, der kommer ham der Viggo. HAN er sej! Skal vi ikke ha´ hans 
autograf?” Men nu kommer de i stedet og siger: ”Øj, der kommer ham Viggo. Ej, det er for pinligt at møde ham. Skal vi ikke 
gå over på den anden side af vejen?” 

Molly Viggo, jeg tror altså, du overreagerer! 

Viggo Hvaffor noget? 

Molly Jeg tror, du ser tingene lidt værre, end de i virkeligheden er. Fortæl mig nu bare, hvad der sket. 

Viggo NEJ! 

Molly Jo, så får du det meget bedre. 

Viggo O.k.! I går fik Sigurd en ny telefon. Sådan en af de allerfedeste. Og alle hans venner, de var bare sådan helt: Wow-agtige. 
Og han havde selv sparet sammen til telefonen ved at gå med aviser. 

Molly Og så da de var gået, så spurgte du, om du måtte låne den og spille på den? 

Viggo Hvordan vidste du det? Nå ja, du ved jo alt. 

Molly Nej, men jeg er bare god til at gætte. 

Viggo Men jeg måtte ikke låne den, så jeg plagede og plagede og plagede. 

Molly Og som vi alle sammen ved, så er du jo ret så god til det. 

Viggo Og så endelig fik jeg lov, men kun hvis jeg passede mega-meget på. Og det gjorde jeg også. Altså … Indtil jeg blev lidt 
tørstig. Og så tog jeg den med ud i køkkenet og hældte kakao op. 

Molly Åh! Du tabte kakao ned i telefonen? 

Viggo Det er værre endnu. Pludselig kom Sigurd og råbte: ”Hvad laver du?!” Og jeg blev så forskrækket, at jeg tabte kakao 
koppen lige ned i på telefonen, så skærmen smadrede, og der løb kakao ind i den. 

Molly Ej! Ej, hvor er det synd for dig. Og Sigurd blev mega-mega sur? 

Viggo Han stak mig bare en lussing, og så skred han. Og så var der ret så meget ballade i familien.  Og det nyttede slet ikke 
noget, at jeg sagde, at jeg gerne ville gøre det godt igen. For det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke gøre det godt igen. Jeg har 
ikke så mange penge. Så jeg er rigtig, rigtig ked af. Det var virkelig dumt af mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. 

Molly Ej, jeg kan altså godt forstå, at du er ked af. Hvor meget koster det at reparere den? 

Viggo Han skal ikke betale for en helt ny telefon, men han skal i hvert fald betale 500 kroner. Så mange penge har jeg altså ikke. 

Molly Øv! Vil du høre en historie om Peter? 

Viggo Peter? Var det ikke ham, der var en af de bedste venner, Jesus havde, og så svigtede han ham. Dengang Jesus blev taget 
til fange? 

Molly Jo, lige præcis. Hvordan tror du, han havde det? 

Viggo Nok lidt ligesom mig. Jeg tror gerne, jeg vil høre den historie. 

Molly O.k., her kommer den. 
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Viggo Åh, hvor må det bare have været totalt bingo, banko, bongo at møde Jesus igen. Og blive tilgivet og det hele. 

Molly Ja, det må det godt nok have været. 

Viggo Bare det var mig, der kunne blive tilgivet. Af Sigurd. 

Molly Ja, Jesus tilgiver altid, men vi mennesker har nok lidt sværere ved at tilgive nogle gange. 

Viggo Ja, det tør siges. Og jeg har endda sagt undskyld. 

Molly Men er der slet ikke noget, du kan gøre, for at det hele bliver godt igen? 

Viggo Men hvordan skulle jeg kunne tjene 500 kroner? 

Molly Hvordan kan du tjene penge? Det tror jeg altså godt, du kan.  

Viggo Jeg ku´ måske få lov til at hjælpe med nogle ting herhjemme … og tjene nogle penge på det. 

Molly Ku´ du ikke også hjælpe Sigurd med at dele nogle aviser ud? 

Viggo Jo, hvis jeg må. Og jeg kunne sælge mit gamle legetøj. Ej, Molly. Skal vi ik´ gå ud og tale med min mor og far om 

det? 

Molly Jo, god plan! 
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Molly Hej Viggo, nej, men hvad er det dog? 

Viggo Rumraketten! 

Molly Ja, det er jo rumraketten! Hyggeligt at se dig, rumraket. Lang tid siden. 

Viggo Vi skal nemlig på tur, Molly. 

Molly Til månen, eller til Mars? Eller måske til en helt anden planet? 

Viggo Nej, vi skal bare ud i rummet. 

Molly Nå, o.k. Du plejer da ellers altid at have en plan for, hvor vi skal hen. 

Viggo Men jeg har en plan. Kom nu bare. 

Molly O.k. (Går ind i raketten). 

Viggo Så lukker døren dytdytdyt! Og så starter motoren wrenwren. Så trykker vi på iltknappen dingdingding. Og så er det af 

sted. 

Begge Wuhu!!!! Yipppeee! Aaaaaaaaaahhhhhh! Osv. 

Molly Nøj, hvor er her flot. Der er en satellit, der svæver rundt. 

Viggo Og der var et stjerneskud. 

Molly Se, der er jorden. Åh, den er flot. 

Viggo Lad os kigge lidt nærmere på jorden. Jeg lander lige raketten her på en stjerne. Dytdytdytdyt! Så må du godt stige 

ud, Molly. 

Molly Ja, det er en flot klode, vi bor på. 

Viggo Men vi er bare lidt for langt væk, synes jeg. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Jeg kan ikke se det, jeg gerne vil se. 

Molly Hvad vil du da gerne se? 

Viggo Altså, min far, han er taget på forretningsrejse til USA igen. 

Molly Nej, hvor spændende! 

Viggo Og jeg synes, han er lidt for langt væk. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Jeg tænker hele tiden på ham og savner ham. 

Molly Og så fandt du på at flyve op med rumraketten … 

Viggo (afbryder) … så jeg kunne se min far og følge med i, hvad han laver. Men jeg kan slet ikke se noget. Dumme raket! 

Dumme jordklode! 

Molly Nu skal du høre en historie om dengang, Jesus steg til himmels. 

Viggo I en rumraket? 

Molly Nej, han klarede den helt uden brug af elektriske apparater. Prøv engang at høre. 
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Viggo Nøj, tænk at Jesus steg til himmels ligesom mig. 

Molly Han tog hjem til Gud i Himlen. 

Viggo Men tror du ikke, at alle hans venner, som hed dis … dis … dis …? 

Molly Disciplene! 

Viggo Ja! Tror du ikke, de savnede ham? Ligesom jeg savner min far, mens han er i USA. 

Molly Jo, men han lovede dem jo, at han ville være med dem alle dage alligevel. 

Viggo Hvordan kunne han det, når han var oppe i Himlen? 

Molly Han kan jo alt. Men det skal du høre mere om næste gang. 

Viggo Så må vi vist hellere til at flyve tilbage til jorden. Jeg er ved at være sulten, og det kan også godt være, at jeg ku´ få 

lov til at ringe til min far eller sådan noget. 

Molly God plan! 
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Molly Hej Viggo! 

Viggo Skrid, gå væk, forsvind og kom aldrig tilbage! (Viggo er næsten gemt bag tæpperne og kan ikke se Molly). 

Molly Øhhh. Men vi aftalte jo i går, at vi sku´ være sammen i dag? 

Viggo Er det, er det dig, Molly? (Viggo kommer frem). 

Molly Ja, men jeg kan da bare skride, gå væk, forsvinde og aldrig komme tilbage, hvis det er det, du vil have. 

Viggo Nej, er du skør i bolden, mand! Du skal da se min flotte hule! 

Molly Ja, den er VILDT flot, Viggo. 

Viggo Og jeg har helt selv lavet den. 

Molly Må jeg komme ind i den? 

Viggo Og min mor, hun siger, at jeg gerne må sove i den i nat. 

Molly Bank, bank. Må jeg komme ind i hulen? 

Viggo Nej! 

Molly Nej? Hvad mener du? 

Viggo Jeg mener nej! 

Molly Nå! Hvorfor? 

Viggo Bare fordi! 

Molly Det er i hvert fald ikke et godt nok svar til mig! Jeg er rigtig såret over, at du – min bedste ven – ikke vil have mig ind i 

din flotte hule. 

Viggo Men det har jo ikke noget med dig at gøre, Molly! 

Molly Men hvad har det så noget med at gøre? 

Viggo Det har noget at gøre med … Nej, jeg vil ikke fortælle det. 

Molly Kom nu bare ud med det! 

Viggo O.k., det har bare noget at gøre med, at lige så snart, du kommer ind i min hule, så begynder du at spørge om, 

hvorfor jeg har bygget en hule, og inden jeg kan nå at blinke med øjnene eller bare pille mig i næsen … 

Molly (Afbryder) Pille dig i næsen? Hvorfor vil du det? Det er jo ulækkert. 

Viggo Det kan vi snakke om en anden gang, for inden jeg overhovedet når at pille mig i den næse, så har du på en eller 

anden måde lokket mig til at fortælle, hvad jeg er ked af eller sur over eller sådan noget. 

Molly Øj, er jeg så god? 

Viggo Du er værre end god! 

Molly Men hvis jeg nu lover, at jeg ikke spørger dig om, hvorfor du har bygget en hule og så i stedet fortæller dig en historie 

om disciplene - altså Jesu venner – de sad og gemte sig lidt, ligesom du gør. 

Viggo Jeg gemmer mig overhovedet ikke! 

Molly Nå nej, men øh, det gjorde de! 

Viggo Hvorfor? 

Molly Fordi de var bange for at blive slået ihjel, ligesom Jesus var blevet. 

Viggo Men han var jo blevet levende igen? 

Molly Ja! Men han er jo også Guds søn. Og nu var de altså bange for, hvad de andre ville gøre ved dem. 

Viggo Fortæl! 
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Molly Var det ikke en god historie? 

Viggo Jo! De gik fra at være verdens største bangebukse til at være … megaseje! 

Molly Ja, fordi Gud gjorde dem stærke. 

Viggo Bare det var mig. 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Bare det var mig, der ikke var en bangebuks. 

Molly Hvad er du da bange for? 

Viggo Sigurd har sine venner på besøg, og han gider ikke se på mig, siger han. Så hvis han så meget som ser skyggen af 

min næse, så får jeg så mange bank, at min mor og far ikke kan genkende mig. 

Molly Siger han det? 

Viggo Ja! 

Molly Og derfor har du bygget en hule? 

Viggo Ja! Og nu fik du mig alligevel til at fortælle det hele! 

Molly Årh, Sigurd ku´ da aldrig finde på at banke dig på den måde. Det er da bare noget, han siger for at slippe for dig. 

Viggo Tror du? 

Molly Jeg VED det! Skal vi ik´ gå ud i køkkenet og lave varm kakao? Du har altså lige så meget ret til at være der, som han 

har. 

Viggo Jo! Vi skal ud i køkkenet, skal vi! Uden at være bange for Sigurd. Og når vi har klaret det, så kan vi fejre det med … 

varm kakao i hulen! 

Molly Bingo, bango, bongo! 
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Viggo sidder og banker brædder sammen. Bankelyde. 

Viggo (Nynner). 

Molly Hej Viggo, hvad laver du? 

Viggo Jeg er ved at lave et monument. 

Molly Nådada. Ved du overhovedet, hvad et monument er? 

Viggo Ja da. Det har min far forklaret mig. Et monument er sådan en ting, man bygger, for at folk skal huske på en, når 

man er død. 

Molly Det var da en god forklaring, Viggo. Men hvorfor har I snakket om et monument? 

Viggo Altså vi sad og så fjernsyn om en mand, som brugte alle sine penge på at bygge et børnehjem i Afrika. Han 

tænkte, at så ville børnene dernede altid huske på ham. De ville sige, at han virkelig havde gjort noget fantastisk. 
Men man kan også bygge en bro eller lave en park eller et museum eller sådan noget. Det er også et monument. 

Molly Men hvorfor er du så i gang med at bygge? 

Viggo Fordi jeg gerne vil lave et monument. 

Molly Ja, det har jeg ligesom fattet. Men hvorfor? 

Viggo Så folk altid vil huske mig. Når de så ser det her byggeri, så vil de sige: ”Ja, det er jo Viggo, der byggede det der. 

Hvor var det dog fantastisk, at han gjorde det. Det er så smukt at kigge på.”  

Molly Men hvad er det da, du bygger? 

Viggo Et monument! 

Molly Arggg! Hvad skal det ende med at blive til? 

Viggo Et monument. 

Molly Nu stopper du! 

Viggo Hvis man spørger dumt, får man dumme svar, siger Sigurd. 

Molly Du ved jo godt, hvad jeg mener, Viggo. Hvilket slags monument er du ved at bygge? 

Viggo Det er et kunstværk. 

Molly Øhhh. Nå? 

Viggo Ja, jeg kalder det ”Barndommens fortryllelse”. 

Molly Øhhh. Nå? 

Viggo Molly, tryk lige på startknappen til din hjerne. 

Molly Øhhh? 

Viggo Når man er barn, så kan man lave alt muligt sjovt. Altså lige undtagen, når man er i skole, selvfølgelig. Men når 

man bliver voksen, så skal man bare sidde på et kontor og lave keeedelige ting, ligesom min far. Og kigge på en 
regnemaskine og sukke og skrive en masse dumme tal på et hvidt stykke papir. 

Molly Så barndommen er helt fortryllet og fantastisk? 

Viggo Bingo, bango, bongo, Molly! Selv du har vel været barn engang og lavet ting, du slet ikke havde brug for? 

Molly Øhhh. Det kan jeg ikke lige huske noget om. 

Viggo Når folk ser mit monument, så vil de huske på, at de skal være børn og lege og glemme lommeregnerne og 

kontoret. Og så vil de altid huske på mig og takke mig for mit fantastiske monument. 

Molly Det er en rigtig god idé, Viggo. Du har fuldstændig ret. 

Viggo Men hvad handler din historie om i dag? 

Molly Den handler om en mand, som også gjorde fantastiske ting. Og selv om han ikke byggede et monument, så blev 

han alligevel husket, og han kom med i Bibelen. 

Viggo Er det Jesus, vi snakker om? 

Molly Nej, han var jo taget tilbage til Himlen på det tidspunkt. Men prøv engang at høre. 
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Viggo Jeg kan godt li’ Peter. Han gør så mange seje ting. 

Molly Han minder mig faktisk lidt om dig. 

Viggo Tak! 

Molly Nogle gange gør han nogle lidt dumme ting, men ja, han er virkelig sej.  

Viggo (Kigger på sit byggeri). Jeg tænker lige på: Altså, det er jo godt nok at lave et monument. Men jeg synes, det er 

vigtigere at gøre nogle gode og seje ting for andre. Ligesom Peter gjorde. 

Molly Det er jo på en måde også en slags monument. 

Viggo Ja … Ja! Ja! Bingo, banko! Så selv om man ikke får en statue eller en park, så kan man godt blive husket alligevel. 

Molly Ja, og hvis man virkelig er sej, så er der måske også nogen andre, der bygger et monument for en. 

Viggo Var der nogen, der gjorde det for Peter? 

Molly Jaaa, i sommer var jeg faktisk i Rom. Der står Peterskirken. Den var der nogen, der byggede mange år efter Peter 

var død, for at huske på ham.  

Viggo Sejt! Skal vi ikke gå over på legepladsen? Måske er der nogen, vi kan hjælpe eller være søde overfor? 

Molly God idé! (De går ud). 
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(Viggo sidder fast i en papkasse, der er tapet godt sammen med gaffatape). 

 

Molly Hej Viggo, hvad laver du? 

Viggo Hvad ser det ud som om? (Lyder sur). 

Molly Skal jeg gætte? Ja, det lyder sjovt. Skal jeg gætte på, hvad der er sket? 

Viggo Prøv, hvis du kan. 

Molly Jeg tror … Jeg tror … Jeg tror, at din mor har fået ny støvsuger, og du har fået kassen, den lå i. Og så tror jeg på 

en eller anden måde, at Sigurd fik dig lokket ned i kassen, og nu har han tapet den sammen, så du ikke kan 
komme fri. 

Viggo Du skræmmer mig, Molly! 

Molly Var det rigtigt? 

Viggo Skræmmende rigtigt. 

Molly Fortæl! 

Viggo Men før jeg begynder at fortælle, så … Er det ikke bare en flot papkasse? Den flotteste jeg nogensinde har haft. 

Molly Jo, det er en rigtig flot papkasse. 

Viggo Og det sagde jeg så til Sigurd. 

Molly Og han sagde, at han synes, det var en rimelig kedelig papkasse? 

Viggo Ja, men så forklarede jeg ham alt det, man kan bruge den til. Men så afbrød han mig og sagde: ”Men jeg tør 

vædde på, at du ikke engang kan være nede i den papkasse.” 

Molly OG så sagde du: ”Selvfølgelig kan jeg da det!” 

Viggo Ja, og så satte jeg mig ned i papkassen og stak hovedet ud. Men så sagde Sigurd, at først måtte vi lige sætte 

noget tape på for at sikre, at jeg ikke snød. Så mens han gjorde det, så fortalte jeg ham alt, hvad man kunne bruge 
kassen til.  

Molly Ja, for du elsker jo papkasser. 

Viggo Men det gør jeg altså ikke mere. Jeg hader papkasser! 

Viggo Hvorfor? 

Viggo For så sagde Sigurd: ”Nu ved jeg da, hvor jeg har dig det næste stykke tid. Så slipper vi for at høre på dig. Og så 

skred han. Han gik bare, og så sad jeg helt alene tilbage i denne her papkasse. 

Molly Ej, hvor er han streng! 

Viggo Og nu har jeg siddet i det her fængsel mange, mange timer, og jeg er altså ved at være sulten. Og jeg keder mig. 

Keeeder mig. Så jeg er så glad for, at du er her, Molly.  

Molly Så du kan få en historie? 

Viggo NEJ! Så du kan sætte mig fri. Fri som fuglen. Fri til at leve. Fri, fri, fri! Fri fra det her fængsel. 

Molly Hmmm. Jeg vil altså hellere fortælle dig en historie. 

Viggo Nej, jeg vil ud af kassen! 

Molly Jeg troede godt, du kunne lide papkasser. 

Viggo Molly! Arg! 

Molly Men historien handler altså også om en, der var blevet sat i fængsel, fordi der var en konge, der ikke gad at høre 

på ham mere. 

Viggo Hvem var det? 

Molly Peter. 

Viggo Peter? Min Peter. Ham, som er så sej og som sidste gang hjalp en lam mand? 

Molly Ja, ham. 

Viggo Sæt i gang! 
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Viggo Øj, hvor var det en sej historie! 

Molly Ja, ik´? 

Viggo Peter i fængsel, en engel fra himlen. Og så: Frihed! 

Molly Og alle de kristne, der bad og bad. Glem ikke dem! De var altså også ret seje.  

Viggo Ja, o.k., dem må vi ikke glemme. Men jeg synes nu stadig, at englen var sejere. 

Molly Det kan der måske være noget om.  

Viggo Og nu skønne Molly Muffin! Vil du være min engel? 

Molly Hvad mener du? 

Viggo Sæt mig i frihed. I frihed fra det her fængsel. Fri fra denne her dumme papkasse. 

Molly O.k. så skidt da. 

Viggo Takker! 

(Molly går over mod kassen).  
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Rekvisitter:  Bibel, en ødelagt papkasse. 

Viggo sidder i en masse papkasserod og hamrer løs på stumperne. 

Viggo Og så får du den. Og den og den og den, din dumme papkasse! 

Molly Hej Viggo. Hvad laver du? 

Viggo Jeg ødelægger papkassen. 

Molly Papkassen? Hvilken papkasse snakker vi om? 

Viggo Den fra sidste gang, du var på besøg.  

Molly Nå, den Sigurd havde fanget dig i? 

Viggo Bingo, bango, bongo! Jeg HADER papkasser! 

Molly Nej, Viggo, det må du ikke. Dig og papkasser. De to ting hører ligesom sammen. 

Viggo Vi hører ikke sammen mere. Det er slut med mig og papkasser. Slut, finito, the end, prut slut trut! 

Molly Det gør mig altså virkelig ked af det, det der. Hvad tænker du så om Sigurd? 

Viggo Ham er jeg også slut med. Slut prut. Han er den dummeste storebror i hele verden, og jeg har ikke snakket med 

ham, siden han spærrede mig inde i den dumme papkasse. 

Molly Nå! 

Viggo Verdens dummeste storebror og verdens dummeste papkasse. 

Molly Men har I talt om det? 

Viggo Ja, min mor fik os til at sidde ned og snakke om det hele. Og jeg forklarede ham, hvor bange jeg var for at sidde i 

flere timer i den kasse. Og så fortalte jeg ham også om alle de andre gange, hvor han havde gjort sådan noget.  

Molly Nå, ligesom dengang, han bandt dig sammen med snore, så du ik´ ku´ bevæge dig? 

Viggo Bingo! 

Molly Hvad sagde han til det? 

Viggo Han sagde undskyld mange gange. Han sagde, at han ikke vidste, at jeg blev så bange, når han lavede sjov med 

mig.  

Molly Og hvad sagde du så? 

Viggo Jeg sagde, at jeg ikke troede på ham. Overhovedet ikke. Jeg ville tro mere på en hund, der sagde, at den i 

virkeligheden var en kat 

Molly Øh nå! Det er jeg da ked af at høre. Men du er da nødt til at give ham en chance. 

Viggo En chance for hvad? For at spærre mig inde i endnu en papkasse? Nej, som jeg siger: Det er slut med Sigurd, og 

det er slut med papkasser! 

Molly Men du har haft så mange gode oplevelser med Sigurd. 

Viggo Vel har jeg da ej! 

Molly Du har da været ude at fiske med ham og dykke. Og han hjalp dig med at få din familie til at skændes mindre. 

Viggo Men alligevel. Han er dum! 

Molly Du bliver nødt til at give ham en chance mere. Det KAN jo være, at han har forandret sig. 

Viggo Årh, Molly. Nogle gange er du min mest irriterende ven. 

Molly Ih, tak! Men nu skal du høre en historie om mand, som også var en værre en. 

Viggo Ligeså slem som Sigurd? 

Molly Værre! 

Viggo Arrr?  

Molly Jo, prøv engang at høre. 
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Molly Hvad synes du så? 

Viggo Hvad synes jeg om hvad? 

Molly Om Paulus? 

Viggo Ja, han er en værre en! 

Molly Værre end Sigurd? 

Viggo Ja, værre end Sigurd. 

Molly Men han forandrede sig jo! 

Viggo Ja, det gjorde han jo. Men det tror jeg altså ikke, Sigurd vil. 

Molly Giv ham nu en chance til. Ligesom de kristne gjorde med Paulus. 

Viggo O.k., men så skal der altså heller ikke være nogen papkasser i nærheden. 

Molly Ja, ja lad os nu se, hvor længe du kan leve uden papkasser. 
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Molly Hej Viggo. Du kan tro, at jeg har en spændende historie med til dig i dag. 

Viggo Årh, den glæder jeg mig til at høre. Hvad handler den om? 

Molly Den handler om Paulus. 

Viggo Ham den slemme, slemme mand, der slog kristne ihjel? 

Molly Ja, ham, der kom til at tro på Jesus og hjalp mange andre med at komme til tro på ham. 

Viggo Ham som ligner Sigurd. Han er også en slem, slem dreng. 

Molly Selv Sigurd kan forandre sig. 

Viggo Tja, det ved jeg nu ikke helt. 

Molly Men til min historie i dag har jeg taget noget med. 

Viggo Hvad? 

Molly Se (tager tidsmaskinen frem). 

Viggo Molly! Få den ud!! 

Molly Hvad? 

Viggo Få den dumme papkasse ud! 

Molly Ud? 

Viggo Ud, ud, ud! 

Molly Men jeg havde tænkt, at vi kunne lave TV Viggo med den. For den historie, jeg skal fortælle dig, kunne sagtens komme i 
nyhederne, så spændende er den. 

Viggo Molly, du ved, hvad jeg mener om papkasser. 

Molly Du elsker dem, men ... 

Viggo (afbryder) … Sigurd har ødelagt min papkassekærlighed. Jeg elsker ikke papkasser. Jeg hader papkasser, og det ved du 
også godt. 

Molly Men jeg troede bare, at … 

Viggo (afbryder) … men lad være med det. 

Molly Undskyld. 

Viggo Det er ikke nok! 

Molly Jo, det er, jeg sagde jo undskyld! 

Viggo Du må sige noget mere. 

Molly Årh! Hvor er du besværlig i dag. Men så vil jeg sige: Jeg er ked af, jeg prøvede at få dig ind i papkassen. Jeg lover, at jeg 
aldrig mere vil tvinge dig til det igen. 

Viggo Aldrig mere nogensinde? 

Molly Aldrig mere nogensinde! 

Viggo Godt, men du mangler altså stadig at sige en ting! 

Molly Hvad? 

Viggo Du kunne jo spørge, hvad du kan gøre for at gøre det hele godt igen. 

Molly Suk! Hvad kan jeg så gøre for at gøre det hele godt igen? 

Viggo Ja, du ku´ jo fortælle en historie. 

Molly Men det har jeg jo allerede sagt, at jeg vil. 

Viggo Nå, men så er alting jo godt igen. 

Molly Pyha! Har du egentlig set, hvor langt vi er nået i Bibelen? 

Viggo Næ, hvor langt? 

Molly Så langt (peger). Du har haft historier fra næsten hele Bibelen. Vi er nået helt hertil. 

Viggo Årh, hvor vildt! Der er altså ikke mange sider tilbage. 

Molly Næ, men her kommer dagens historie! 
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Viggo O.k., det var en god historie, Molly. Du havde egentlig ret. 

Molly I hvad? 

Viggo I at denne her historie kunne komme i nyhederne, hvis den skete i dag. 

Molly Ja, ik´? 

Viggo Tænk, hvis man virkelig kunne tage tilbage i tiden og møde Paulus.  

Molly Ja, tænk hvis man havde en tidsmaskine. 

Viggo Men det har vi jo, Molly! 

Molly Men den er jo lavet af pap, og du er jo lidt vred på papkasser her for tiden. 

Viggo Jaaa, det har du ret i. Men … Det skal jeg lige tænke lidt over. 

Molly Det lyder godt. 
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Molly sidder i tidsmaskinen, der står på Viggos plads. Viggo kommer ind på værelset. 

Viggo  Hej Molly. Hvad laver du her på mit værelse? OG I MIN TIDSMAKSINE! 

Molly  Hej Viggo! 

Viggo Sig mig, lovede du mig ikke sidste gang, at du aldrig mere ville tvinge mig til at gå ind i en papkasse nogensinde igen. Og 
her er du så I EN PAPKASSE! 

Molly Ja, det ved jeg godt, og bare rolig: jeg skal overhovedet ikke tvinge dig til noget. Men JEG er på vej tilbage i tiden. Du 
behøver ikke at tage med. 

Viggo  Nå … hvor langt tilbage? Hvor skal du hen? 

Molly  Tilbage til skabelsen. 

Viggo  Årh, skabelsen af hele jorden? Hvor vildt!  

Molly  Jeg ta´r af sted nu, skal du med? 

Viggo  Ej, det ved du godt, jeg ikke vil. Meeen, måske kunne jeg bare tænde for maskinen. 

Molly  O.k., sæt i gang. 3,2,1 … 

Viggo  Go! 

Begge  Uh ah, vildt uhu, se en giraf, arhhhhh, host host! 

Molly Vi er fremme. 

Viggo Hvor er her dog flot. 

Molly Wow, alt er ligesom helt perfekt.  

Viggo Bingo, bango, bongo. Træerne er endda grønnere, end de er i dag i vores tid. (Peger). 

Molly Og se, der ligger et lam og sover med hovedet på maven af en løve. (Peger). 

Viggo Men hvordan kan det være? Skulle løven lissom ikke bare slikke sig om munden og æde lammet til frokost? 

Molly Dengang var alt jo godt, og ingen kunne gøre onde ting mod hinanden. 

Viggo Wow, ja, det har du jo ret i. Bare det var sådan i dag også. 

Molly Men nu skal vi videre. 

Viggo Hvor skal vi hen? 

Molly Til julenat, hvor Jesus blev født. 

Viggo Årh, det lyder spændende.  

Molly Skal du med i? 

Viggo Neeej, men jeg skal nok tænde for tidsmaskinen. 3,2,1 sæt i gang! 

Begge Juhu, spling splang splung, nu det jul igen og nu det jul igen, wuhuuuu! 

Viggo Se der ligger det lille Jesus-barn. Hvor ser han sød ud. (Peger). 

Molly Tænk, at han en dag skulle hænges på et kors og redde hele verden. 

Viggo Ja, det er temmelig vildt. 

Molly Nå, men vi skal videre.  

Viggo Hvorhen? 

Molly Vi skal hen til tiden, efter Jesus var taget tilbage til Himlen igen. 

Viggo Hvorfor? 

Molly Fordi jeg skal fortælle dig den sidste historie i Bibelen. 

Viggo Den sidste historie?! 

Molly Ja. Den handler om Johannes, som var en af Jesu disciple. Og nu var han blevet en meget gammel mand. Og han havde 
brugt hele livet på at fortælle om Jesus, og så en dag fik han en rigtig stor oplevelse. 

Viggo Den sidste historie?! Men, men hvad skal vi gøre bagefter, jeg kan jo slet ikke undvære alle dine historier. 

Molly Bare rolig, jeg har en plan. Men først dagens historie. 

Viggo Puha! Sæt i gang. 
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Viggo Tænk, at Johannes fik lov til at se Jesus igen. Efter så mange år. 

Molly Ja, det må have været en stor oplevelse. Men nu skal jeg altså ud på en sidste tur i tidsmaskinen. 

Viggo Jeg hopper lige med ind. (Viggo går ind i tidsmaskinen). 3, 2, 1, sæt i gang! 

Begge Uhhuuuuhhuuu, hihihihihi, Bingo, bango, bongo. 

Viggo Årh, hvor er her flot! Hvor er vi? (De går begge ud af maskinen). 

Molly Vi er ude i fremtiden. Der, hvor Jesus har gjort hele jorden perfekt igen. 

Viggo Ligeså perfekt som lige efter skabelsen? 

Molly Bingo, bango, bongo. Se, der ligger lammet og løven igen og hygger sig. 

Viggo Årh ja. Det ser ud, som om de ligger og griner sammen. Se! (Peger). Øj, det må være et dejligt sted. Bare jeg var 

der. Bare alting var godt. Bare … 

Molly En dag kommer vi derhen. Alle dem, som tror på Gud, vil opleve det en dag. 

Viggo Men hvad så, mens vi venter? 

Molly Så må vi gøre jorden til så godt et sted at være, som det er muligt. 

Viggo Og måske prøve at blive gode venner med selv min storebror, Sigurd. 

Molly Ja! Det er også en god idé. 

Viggo Men Molly, var det virkelig den sidste historie? Hvad gør vi så? 

Molly Ja, jeg tænkte på, at vi kunne starte forfra. 

Viggo Men vi har jo hørt historierne. 

Molly Men fordi det er Guds historier, så kan man altid lære noget nyt fra dem. 

Viggo Hmmm … det lyder egentlig meget godt. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at høre om David igen, og Jesus og 

Josef. De var nogle af mine helte. Og så Peter, og Moses og Paulus. Dem alle sammen. 

Molly Men skal vi så ikke bare starte forfra? 

Viggo Jo, men Molly. Jeg tænker også lidt på Lille-Otto. Han er jo min lillebror, og jeg tror altså også, han har brug for at 

lære om Gud. Ku´ vi ikke fortælle ham alle historierne? 

Molly Det var da en god idé! Vi kunne lave en klub. 

Viggo En Gud-klub! 

Molly Sejt! 

Viggo Hvor skal vi starte? 

Molly Med skabelsen næste gang vi ses! 

Viggo Bingo, bango, bongo! 

 
 


