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1

Tvillingerne Kim og Konrad spiller fodbold med 

deres mor, Louise, og deres lillebror, Putte. De 

spiller to mod to uden målmand på små havemål. 

Og de leger, at det er VM-finalen på verdens største 

fodboldstadion. Kim og Konrad er Argentina, og 

Louise og Putte er Tyskland.

Det begynder godt for Tyskland. Louise slår en 

lang aflevering op mellem Kim og Konrad, så Putte 

bare skal trille bolden ind i det tomme mål.

”JAAAA!” jubler han. ”MÅÅÅÅL!”

Så løber han rundt med armene over hovedet og 

råber, at han er verdens bedste fodboldspiller.

Louise og Kim griner. Men det gør Konrad ikke.
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I dag er Konrad irriteret på Putte. De har råbt og 

skændtes, fordi Putte har lånt en minifodbold af 

Konrad uden at spørge om lov, og nu er den blevet 

væk. Måske er det derfor, Konrad ikke engang 

griner, når Putte jubler. Og måske er det derfor, han 

dribler, som han gør.

”Ha-ha, hoppede du virkelig på den?”

Konrad laver tunnel på Putte, mens han siger 

det, og da Putte kommer stormende mod ham igen, 

lobber han bare bolden over hovedet på ham.

”Du snyder!” vræler Putte.

”Nej, men han driller!” sukker Louise. ”Jeg må 

hellere begynde at spille til. Bare så I ikke tror, at 

det er nemt at score mod Tyskland.”





Netop som Konrad skal til at trille bolden i det 

tomme mål, kommer Louise susende og får en fod 

på bolden, så den rammer stolpen og ryger i spil 

igen.

”Så kan du lære det, Konrad!” råber Putte. 

”Tyskland er bedst.”

Men så dukker Kim op og sparker returen i mål.

”Argentiiiiiina!” råber Konrad og rækker armene 

i vejret. ”Godt fulgt op, Kim!”

Putte sætte sig ned og surmuler.

”Så er det spisetid,” siger Louise. ”VM-finalen er 

slut.”
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Da de sidder ved middagsbordet med hver sin 

portion pasta med tomatsovs, spørger Konrad, 

om Kim har tænkt sig at tage med til træning med 

holdet. Kim ryster på hovedet.

Men det betyder ikke, at Kim ikke har tænkt  

sig at spille fodbold. Der er nemlig målmands-

træning. Det er der én gang om ugen. Det er 

fællestræning for målmændene på alle drenge- og 

pigeholdene i Møllebakken Kickers. Her får de 

specialtræning af Mario, som er målmandstræner  

for både herrernes og damernes førstehold. Han er 

både flink og sjov.

”I dag skal vi øve os i at komme ud og gribe 

indlæg eller bokse til dem,” fortæller han. ”Det er 
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noget, som alle målmænd skal kunne. Det handler 

først og fremmest om at turde.”

”Men først skal I varme grundigt op,” råber 

Mario, da alle stormer ud på banen. ”Ellers risikerer 

I bare at blive skadet. Kom nu, gutter, opvarmning!”

”Er gutter ikke sådan nogle gamle nogen?” 

spørger Ibrahim, som er 11 år.

”Drenge, mener jeg selvfølgelig!” siger Mario.

Han griner til Jonna og Kim.

”Og piger, selvfølgelig!” fortsætter han, inden 

Jonna eller Kim kan nå at sige noget. ”Drenge og 

piger, vi begynder med at løbe to gange rundt om 

banen!”

Mario ugler Kim i håret.

”Selv om jeg aldrig kan huske, hvordan det 

egentlig er med dig, Kim. Du spiller jo både med 

drenge og piger.”





Mario driller bare. Nu smiler han så bredt, at det 

er umuligt at blive sur på ham. Selvfølgelig ved han, 

at Kim er en pige. Men det er rigtig nok, at hun både 

spiller med drenge og piger. Den første kamp, hun 

spillede, efter at de var flyttet til byen, var faktisk 

på Konrads hold. Og dengang troede alle på holdet, 

at Konrad og Kim var tvillingebrødre. Det var først 

efter kampen, at de fandt ud af, at Kim er en pige.

Næste dag i skolen hørte Amanda og Felicity om 

Kims mange flotte redninger. Så spurgte de, om hun 

ikke nok ville spille på pigeholdet i stedet for.

Siden da er det blevet til rigtig meget fodbold 

for Kim. Hun kommer til træning med pigeholdet 

næsten hver gang. Det er klart, at hun gerne vil 

spille sammen med Amanda og Felicity, for de er 

allerede blevet hendes bedste venner i klassen.




