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Kapitel 1

Jonte och Tobbe
Jonte och Tobias är bästa vänner
– bästisar. De är tillsammans nästan
jämt. I skolan sitter de bredvid
varandra, de är med i samma grupper,
de leker varje rast och går på fritids
tillsammans.
När de är inne på rasterna brukar de
bygga med lego. När de är ute klättrar
de i träd eller leker fantasilekar. Ibland
kommenterar de andra killarna Jontes
och Tobbes lekar.
– Fy vad ni är barnsliga! ropar de.
– Leker ni alltid riddare?
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De leker inte alltid riddare, de leker
många olika saker. Men det ser kanske
likadant ut om man inte vet exakt vad
de leker.
De andra killarna i klassen brukar leka
dunken, spela fotboll eller innebandy
och basket. När de är inne spelar
de spel eller data. Det är inget som
intresserar Jonte och Tobbe. Men det
gör inget, för de har ju varandra.
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Kapitel 2

Tobias är ledig
Det finns en sak som är tråkig. Det är
när Tobias är sjuk eller ledig. Då känner
sig Jonte ensam och det skulle vara
skönt att ha någon annan att leka med.
Det är okey när han är inne för då
bygger han med lego. Det är inte lika
kul att vara själv förstås, men han
brukar vara så koncentrerad på det han
bygger, att han nästan glömmer att han
är själv.
När de är ute är det värre. Då känner
sig Jonte väldigt ensam och utanför.
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