
12 13

Nanna skærer to stykker brød. Hun kommer 
et tykt lag smør på og lægger skinke imellem 
dem. Så er madpakken klar.

Mark sætter deres kopper i opvaskemaski-
nen, og så går de ud til deres cykler. Lidt efter 
er de på torvet. De får straks øje på to hjem-
løse. De sidder op ad et træ ovre ved en café.

”Det er ikke nogen af dem,” siger Mark. 
”Ham jeg så, var ikke så gammel.”

De hopper på cyklerne og kører mod parken. 
På vej derhen spejder de efter hjemløse, men 
de ser ingen.

De trækker deres cykler gennem parken hen 
mod tribunen. På afstand kan de se, at tre per-
soner sidder ved en trappe op til tribunen. En 
af dem ser ud som manden fra i går. 

Da de er ud for dem, standser Mark. 
”Hej,” siger han. ”Var det en af jer, der blev 

overfaldet i går aftes?”
De tre mænd ser tavse på ham.
Mark undrer sig. Hvorfor svarer de ikke? 
”Hvorfor vil du vide det?” siger en af dem.

Kapitel 2

Da de får fri fra skole næste dag, skynder de 
sig hjem. De er begge meget opsatte på at finde 
manden. Mark er kommet i tanke om, at man-
den havde en sovepose. Så sover han nok ikke 
på herberget. Men hvor skal de så lede efter 
ham?

De laver en kande te og spiser en mad, mens 
de snakker om, hvor han kan være.

”Vi prøver først på torvet,” siger Nanna. 
”Der har jeg tit set hjemløse.”

”Og i parken,” siger Mark. ”Der er en tri-
bune, hvor nogle af dem holder til om dagen. 
Måske sover de der også om natten. Lad os 
starte på torvet.”

Nanna åbner køleskabet. ”Skal vi tage noget 
mad med til ham?”

”Ja, det gør vi,” siger Mark. ”Han er nok sul-
ten.” 


