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Bent Bandit

Nogle vil vrere
vil vrere

artige.
helte.Andre

Sàdan er det
Bent Bandit.

ikke med

Han har bare ét Onske.
Han vil vrere berÉmt.
Men det skal helst vmre
i Bglle Bladet.
Sà Bent hitter pà en plan.
Den er ond.
Og absolut forbudt.

er da klart!Det
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I en krog midt i byen
stàr et skur.
Rotter l4ber omkring.
Snusk og snask flyder
i de mflrke skygger.
Her kan vel ingen bo?
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Jo, sàmrend!
Her bor Bent Bandit.
"Sàdan bor en bandit nu engang.
Og en ngte bandit!
Det er jeg !"



En bandit laser skam.
Men det skal vrere i Bglle Bladet.
Det er klart.
Sà det g@r Bent.

"Ah!" sukker Bent.
"Bare jeg var som dem.
Gid jeg var ber4mt."
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Sà er det, at Bent fàr en idé.
"Jeg g@r noget forbudt.
Pà en rigtig ond màde.
Og sà kommer mit foto

t. ,)i Bglle Blade
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Bent gàr hen ad gaden.
Han ser en avis.
"Aha!" t&nker Bent.
"Fru Mobsen er rig.
Hun elsker sin kat.
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Jeg vil stjrle katten.
Og sà mà hun
Ellers fàr hun den ikke
Genial plan!"

betale.
tilbage.
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Bent lreser ivrigt.
Han smider en tyver.
Og sà gàr han.
"Hallgj !" r àber manden.
"Du skal have penge tilbage."
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Bcnt lrui sk.julc
Han hoppcr ilrcl i clr havc.
Her er fred tlg rtl.
Han vil lrese,

hvor fru Mobsen bor.
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Sà

og
kan han stjrele katten
presse penge af hende.

Bent gnegger.
"Det er en ond plan.
Det er lige mig!"
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Bent
Han

Men sà sker det.
Vinden tager fat i avisen.

lÓber af sted.

vil fange den.

Men avisen havner i et trr.
Der er ingen
Bent o.maopl

vej udenom.
trnet.
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"Den er tr-t
Han rrekker
Men sà h6rer han noget.
Det er en kat.
Den hvreser af ham.

pà:' siger Bent.
ud efter avisen.
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"Flyt dig!" siger Bent.
"Det er min avis.
Jeg har endda betalt for den.
Men katten sretter sig bare.
Lige midt pà avisen!
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Han
Men
"Av!" hyler Bent.

j'T->

i katten.
vrek.
ham.

Sà tager Bent fat
vil lofte den
katten river
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Bent falder ned.
Han lander pà grresset.

Katten lander ogsà.
Og den sretter sine klger i.
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Bent farer rundt.
Men katten hrnger godt fast.
Det gÉr ondt.
Bent hyler hAÍ.
"Av, avl."
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Damen fra huset farer ud.
"Bandit!" skriger hun.
"IJd af min have !

Og slip sà min kat."
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"Sig det til katten !

Den faldt jo ned pà mig.
Nu vil den ikke slippe,"
pruster Bent.
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Damen bliver rolig.
"Faldt
Sà har

den ned pà dig?
du jo reddet den,"

for trjrelpen!"

siger hun.
"Mà jeg byde pà lidt te?
Som tak
Bent har ikke tid til te.

Han har jo en plan.
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Men damen siger:
"Visse vasse !

Du skal have te.

Kom sà!"
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En dener skrenker te.
Damen snakker meget.
Bent h4rer ikke efter.
Det her skal bare over-stàs.
Sà han tager en stor slurk te.



"Tag et
"Vi mà
Hendes

foto!" befaler damen.
da fejre vores helt."
tjener bukker.

Sà tager han et kamera frem.
"Javel, fru Mobsen," siger han.
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Han
Han

"Fru Mobsen!" gisper Bent.
er helt paf!
fàr sin te i nresen.

Fru Mobsen smiler bare.
"Mere te?" siger hun.
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Fru Mobsen er for snu.

Hendes stok er hàrd.
katten har skarpe klBer.
dér rgg den plan.
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Men
Han

Og
Sà

nu lober
skal ikke

Bent sin vej.
nyde mere.
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Men nreste dag sker det!
Bent tàr sit gnske opfyldt.
Han bliver beromt.
Bare ikke i Bolle Bladet.
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Nre! Det er i
Med foto og

byens avis.
det hele !

Det er fru Mobsens skyld.
Det er Bent sikker pà.
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"Ev !" siger Bent.
"Jeg vil ikke v&re helt.
Jeg er en regte bandit.
Slem og farlig!
Det er jeg altsà."
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Ak ja!
Sàdan kan det gà.

Bedre held nreste

Bent Bandit!
gang,


