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– Stands! brøler han.

Jeg smutter med indenfor og får lukket døren. Trude og Linn, som var på vej ind i hver sin bås, ser chokeret
på os. Trude tager en dyb indånding. Hun vil sikkert til at råbe op. Jeg

gætter på: „Fis af med jer!“ Men Terje er hurtigere.

– Jim spørger, om du vil komme sammen med ham, Linn!

Jim og Terje er venner. De er 13 år, og de ved, at det er på tide at få sig en dame. De er villige til at tage hvad
som helst. To nørdede typer som dem, med endnu mere underlige forældre, er ikke ligefrem det, der står

øverst på pigernes ønskesedler.

Og så en dag kommer børneværnet …

En selvstændig fortsættelse til Pitbull-Terje går amok.
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