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Vanja og Ville Mats Wahl Hent PDF "Du er død!" brøler Carl og retter et spark mod
Vanja, der blokerer sparket med venstre arm.
Det rammer hende på overarmen, og Carl retter
endnu et spark mod hende. Vanja træder et skridt
tilbage og fanger Carls fod med begge hænder.
Hun vrider foden rundt, lægger hele sin vægt bag
og tager et skridt frem mod Carl. Han mister

balancen og falder.
Bumpet da hovedet rammer stengulvet.

Et tungt, ildevarslende bump.

Vanja plejer at sige fra, når Tobbe og hans ven Carl
forfølger hende. En dag går det galt. Og så synes
Tobbe, at Vanja skal få, hvad hun har fortjent …
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"Du er død!" brøler Carl og retter et spark mod
Vanja, der blokerer sparket med venstre arm.
Det rammer hende på overarmen, og Carl retter
endnu et spark mod hende. Vanja træder et skridt
tilbage og fanger Carls fod med begge hænder.
Hun vrider foden rundt, lægger hele sin vægt bag
og tager et skridt frem mod Carl. Han mister

balancen og falder.
Bumpet da hovedet rammer stengulvet.

Et tungt, ildevarslende bump.

Vanja plejer at sige fra, når Tobbe og hans ven Carl
forfølger hende. En dag går det galt. Og så synes
Tobbe, at Vanja skal få, hvad hun har fortjent …
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