
 
 

Kapitel 2 – Valby, Danmark 

 

Mads slog øjnene op. Halv otte ved fodboldmålet, han måtte skynde sig. ”Du er tidligt 
på den,” sagde hans mor, da han kom trampende ud i køkkenet. Han slugte 
havregrynene og pakkede 
tasken. ”Vi ses i 
eftermiddag,” råbte han. 
Hans mor kom frem i 
døråbningen og så lidt 
forundret på ham: ”Øh, går 
dit ur rigtigt? Klokken er 
kun kvart over syv.” ”Vi 
skal lige nå at spille lidt 
fodbold,” sagde han og 
sprang op på cyklen, før 
hun kunne nå at spørge 
om mere. 

Hele natten havde han 
drømt om aber, der kunne 
tale. Det hele var lidt 
mærkeligt. Og han var ikke 
helt sikker på, hvad Lisa 
ville ham. Tænk hvis hun 
bare var ude på at drille – 
man vidste aldrig helt med 
piger. Det var stadig buldermørkt og faktisk lidt uhyggeligt. Han trak cyklen hen mod 
boldbanen. I skæret fra lygten kunne han se, at der sad en person på gelænderet. 
Han trak vejret dybt. Jo, det var hende.  

”Nå, der er du,” sagde hun. Han satte sig også på gelænderet. ”Altså!” Hun tøvede 
lidt. ”Jeg hørte stemmen to gange ovre ved aberne,” røg det ud af ham. ”Godt,” 
svarede hun. ”Det tænkte jeg nok, jeg har bare aldrig før mødt nogen, som også 
hørte stemmerne.” ”Min far og mor ville garanteret kalde det fantasi,” udbrød Mads. 
”Ja, det siger de voksne altid,” sagde Lisa lidt vredt.  

De sad lidt uden at sige noget, men så tog Mads sig sammen og spurgte: ”Hvad 
synes du, vi skal gøre?” ”Vi må derind igen,” sagde Lisa, ”ellers kan vi ikke finde ud 
af, om det faktisk var en af aberne, der havde brug for hjælp. Men vi må lige vente et 
par dage. Min morfar kommer på besøg, og jeg tror godt, jeg kan overtale ham til at 
tage med i Zoologisk Have.”  

Mads havde mest lyst til at komme i gang med det samme: ”Jeg ved ikke så meget 
om aber, sagde han, kunne vi ikke gå på biblioteket og finde ud af noget?” Lisa 
tænkte sig lidt om: ”Ok, det er en god ide. Vi kan mødes på fredag efter skoletid. Er 
det en aftale?” Mads nikkede. Han plejede altid at følges med Benjamin om 
fredagen, men han måtte finde på en god forklaring. ”Og Ikke et ord til nogen, vel?” 
sagde Lisa, inden hun rejste sig. Der var begyndt at komme børn henne ved 
indgangen. Mads tog sin cykel og gik over mod cykelstativerne. ”Hej, hvorfor kommer 
du derfra?” spurgte Benjamin. Mads synes, han så lidt mistænksom ud. 
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