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Næste dag fulgte mor Ruth-Viola i skole. Hun havde sin politiuniform 

på, for hun skulle på arbejde.  

”Læg din madpakke i køleskabet,” råbte mor til Ruth-Viola. Hun  

blev nødt til at råbe. Omar og August var i gang med at tømme lego- 

kassen ud på gulvet med et ordentligt rabalder. Vilde og Karla og  

Solveig legede ”jorden er giftig”. Cecilie og Anne legede MGP, Arthur  

og Silas spillede fodbold med klassebolden, som ramte den store hus-

fred på katederet. Lauras mor stillede sig ved siden af Ruth-Violas mor. 

”Er de ikke søde?” sagde hun. ”Så glade og fulde af spilopper og 

liv.”

”Jeg synes, de larmer,” sagde Ruth-Violas mor og holdt sig for  

ørerne. Hun stod lidt og kiggede på postyret. Pludselig tog hun sin 

politifløjte i munden og blæste. Alle børn stoppede op.

”Sæt jer ned på jeres pladser. Alle sammen!” råbte Ruth-Violas 

mor. ”Også dig.” Hun pegede på Arthur. ”Ellers bliver du arresteret.” 

Arthur satte sig og var helt stille. I det samme kom Jesper ind ad 

døren. Han kiggede sig forbavset omkring.

”Hvad er der sket med 0.A?” spurgte han.

”Jeg bad dem bare pænt om at falde til ro,” sagde Ruth-Violas mor 

og listede fløjten ned i lommen.

”Nå, men … tak for det,” sagde Jesper.

”Helt i orden,” sagde mor. ”Nu går jeg ud og fanger  

nogle forbrydere. Held og lykke med det her spektakel.”
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Jesper kiggede ud over 0.A. 

”Hold da op,” sagde han. ”Nå, men så lad os da bare gå i gang, nu 

hvor I alligevel sidder så stille. Tag jeres penalhuse og hæfter frem.”

”Ruth-Violas mor siger, jeg kommer i fængsel,” sagde Arthur.

”Ah,” sagde Jesper. ”Det har hun vel ikke sagt … ”

”Nej,” sagde Ruth-Viola. ”Børn kommer jo ikke i fængsel.”

”Det er rigtigt,” sagde Jesper. ”Heller ikke selvom de larmer og 

driver deres lærer til vanvid. Arthur, find dit hæfte frem! Ruth-Viola 

– penalhus!”

”Børn kommer på børnehjem i stedet for i fængsel,” sagde 

Ruth-Viola.

”På børnehjem?” sagde Arthur og så forskrækket ud.

”Ja, og det skal man ikke ønske sig, kan jeg godt sige dig. 

For der får man kun vælling.”

”Hvad er vælling?” spurgte Arthur.

Ruth-Viola så på ham med sammenknebne øjne. 

”Det er mennesketarme, der er blendet med mælk.”

”Ad, hvor klamt!” råbte Olivia.

”Så så, Ruth-Viola,” sagde Jesper. ”Nu tror jeg lige, 

vi stopper med de uhyggelige historier for i dag.” 

”Ruth-Viola lyver!” råbte Cecilie.
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”Man må godt fortælle løgnehistorier i 0.A. Bare de er sjove,” sagde 

Jesper. ”Men man må ikke drille eller slå nogen ihjel. Man må heller 

ikke bøvse i hinandens madpakker eller stjæle sin nabos hund. Og 

man må slet ikke røre ved lærerens husfred på katederet … ”

”Stop!” råbte 0.A. ”Vi ved det godt!”
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”Ikke mere snak. Nu skal vi i gang,” sagde Jesper ”Er der nogen,  

der kan et ord med B?” 

”Banan,” sagde August. 

”Bule,” sagde Milo. 

”Bente,” sagde Olivia. ”Min mormor hedder Bente.” 

”Hvad med dig, Ruth-Viola?” spurgte Jesper. ”Kan du et ord  

med B?”

”Næh,” sagde Ruth-Viola. ”Jo … bæ.”

”Ja …” sagde Jesper. ”Det er rigtigt. Bæ begynder også med B.”

”Bæ, bussemand, ballade, bims, bimmelim, bad, bjergbestiger, 

babyble,” hviskede Olé i hendes øre.

”Hold mund,” sagde Ruth-Viola.

”Undskyld?” sagde Jesper.

”Det var ikke til dig,” sagde Ruth-Viola. 

0.A lavede B’er i modellervoks. De farvede blå B’er, og Omar, Arthur  

og Cecilie lavede B’er med piberensere. Det var egentlig sjovt nok,  

syntes Ruth-Viola. Problemet var hendes krop. Den syntes ikke, at  

noget med B var særlig interessant, og efter et lille stykke tid begyndte 

den at bevæge sig. Først klappede hænderne på lårene, så ville fødder-

ne stampe i gulvet, til sidst kom numsen med og vrikkede på stolen 

– og inden Ruth-Viola kunne nå at gøre noget, havde fødderne og 

numsen og hænderne bestemt, at hendes krop skulle danse. Og det 

gjorde den så. Hun rejste sig og dansede ned mellem bordene.

”Nu danser Ruth-Viola igen,” råbte nogle af børnene.

”Ja, det kan jeg se,” sukkede Jesper.
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