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På dansk ved Kasper Hoff

Hans’

Hans

boede og arbejdede i en gammel burgerbus med sin mor og sin hund, Bella.

På skiltet stod der ”Fastfood”, og det var sjovt, for bilens motor var brudt sammen for længe
siden, og bilen havde stået parkeret i udkanten af byen lige siden, bomstille.

Hans og hans mor var ligeglade – de var stolte af deres lille café. De sørgede for, at der var
rent og pænt, de serverede dejlig mad, og de havde masser af glade kunder.

En

vinter besluttede byrådet at bygge en kæmpemæssig motorvejsbro, så flere mennesker

kunne komme endnu hurtigere på arbejde. Den gamle vej, hvor Hans’ café lå, skulle lukkes,
og snart gik arbejdet i gang.

Til at begynde med var det ikke så anderledes. Hans og hans mor havde travlt med at
lave æg og pølser og burgere og pomfritter til arbejderne – og masser og masser af te. Da
motorvejsbroen endelig var færdig, var de kede af at vinke farvel til dem.

Hans’

Hele

dagen lang drønede traﬁkken af sted oven over dem, mens folk skyndte

sig ind og ud af byen på den nye motorvejsbro. Nu, hvor de havde sådan en hurtig bro,
var der ikke længere nogen, der stoppede op ved den gamle burgerbus. Den nye vej
havde taget alle deres kunder. Snart havde Hans og hans mor kun småmønter tilbage.

”Gå hen til butikken, og køb lidt mælk og nogle kaffebønner, Hans. Alle kan li’ en
god kop kaffe,” sagde hans mor og smilede standhaftigt.

