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Bo 
får en is.
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Side 3.
.

Bo er i byen.
Mor ser på tøj.

Hun ser på en hat.
Hun ser på sko.
Og hun ser på en kjole.

Bo er træt.
Det er varmt.
Han vil ikke 
se på tøj.



Side 3.
.

Bo er i byen.
Mor ser på tøj.

Hun ser på en hat.
Hun ser på sko.
Og hun ser på en kjole.

Bo er træt.
Det er varmt.
Han vil ikke 
se på tøj.

Men mor vil 
se på tøj.
Hun går og går.

Nu er Bo
meget træt.
Han vil ikke
gå mere. 
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.

Side 5.
.

“Må jeg få en is?”
spørger Bo. 

“Ja, her er 
tyve kroner,”
siger mor. 
“Køb en stor is.
Jeg går ind
i den butik.”



Side 5.
.

“Må jeg få en is?”
spørger Bo. 

“Ja, her er 
tyve kroner,”
siger mor. 
“Køb en stor is.
Jeg går ind
i den butik.”

Bo går hen 
til en is-bar.
Her kan han
få en is.

Bo får 
en stor is.
Han går ud
på gaden.



Side 6.
.

Side 7.
.

En løs hund
går hen til Bo.
Den hopper op.
Den vil have isen.

Bo er bange.
Han løber.
Men hunden
løber efter.
Bo taber sin is.



Side 7.
.

En løs hund
går hen til Bo.
Den hopper op.
Den vil have isen.

Bo er bange.
Han løber.
Men hunden
løber efter.
Bo taber sin is.

Hunden er glad.
Den spiser isen.

Men Bo er 
ikke glad.
Han græder.
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Side 9.
.

Mor kommer ud.
Hun går hen
til Bo.

“Den tog min is,”
græder Bo.

Mor ser på hunden.



Side 9.
.

Mor kommer ud.
Hun går hen
til Bo.

“Den tog min is,”
græder Bo.

Mor ser på hunden.

“Det er min hund,”
siger en mand. 

“Den tog
min is,”
siger Bo. 

“Fy, Fido. Fy,”
siger manden.
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.

Side 11.
.

Så ser han
på Bo og smiler.

“Her er tyve kroner.
Køb en ny is.”

Bo går hen
til is-baren.



Side 11.
.

“Skal du have
is igen?”
siger is-damen.

“Ja, en hund
tog min is,”
siger Bo.

Bo får sin is.
Han går hen til mor.
Nu er hunden væk.



Side 12.
.

Bo ser på mor.
Hun har ny hat på. 

“Det er en stor is,”
siger mor.

“Og det er en stor hat,”
siger Bo og griner.


