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Dit eget mål, før du læser:          ord pr. minut

 ”Hvor er du, Jonas?” kalder hans mor.
 ”Du skal i skole.”
 ”52,” siger Jonas for sig selv. Han skriver 52 i sin dag-bog. Hver morgen tæller 
han sin puls. Nu er den nede på 52. Det er rigtig godt. Så er han i form.
 ”Jeg kommer nu,” siger han. ”Jeg skulle lige måle min puls.”
 ”Du bliver skør af al den træning,” siger hans mor.
 ”Vel gør jeg ej,” griner Jonas. ”Jeg kommer i form.” 
 Jonas spiser sin morgenmad. Han tænker på træning i aften. De skal køre 
bakketræning.
 Der plejer Viktor at være bedst. Men måske kan han slå Viktor nu.
Jonas tager sin taske. ”Hej,” råber han.”Jeg kører nu.”
 Der er to kilometer til skolen. Dem plejer han at køre som let træning.
 I dag overhaler han Emma. Hun er sød, så han sætter farten ned. De følges ad 
det det sidste stykke til skolen.
 ”Du kører for hurtigt,” puster hun, da de når skolen. ”Det er ikke et cykel-løb. 
Man skal kunne snakke sammen.”
 ”Du må se at komme i form,” griner Jonas. I det samme kommer Mads, hans 
bedste ven. ”52,” siger Jonas. ”Min puls er 52. Jeg er ved at være i form.”
Mads hoster. ”Bare det var mig,” siger han. ”Jeg har været forkølet i lang tid.”
 ”Kommer du til træning i aften?” spørger Jonas. ”Vi skal køre bakker.”

(Uddrag fra Jørn Jensen (2004): Jonas i top-form. Alinea)
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