
Side 1.
.

Bo får 
et kys.

Af Kirsten Ahlburg.
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Side 2.
.

Side 3.
.

Bo sidder
i sin klasse.
Han læser.

Så banker det
på døren.
En pige 
kommer ind.

Bos lærer 
rejser sig.

»Hej,« siger hun.
»Hvad hedder du?«

»Line,« siger pigen.

Bo ser 
på Line.



Side 3.
.

Bo sidder
i sin klasse.
Han læser.

Så banker det
på døren.
En pige 
kommer ind.

Bos lærer 
rejser sig.

»Hej,« siger hun.
»Hvad hedder du?«

»Line,« siger pigen.

Bo ser 
på Line.

Han synes,
hun ser sød ud.

Bos lærer Anne
ser på Bo.

»Line er ny
i vores klasse.
Kan hun sidde
hos dig?«



Side 4.
.

Side 5.
.

»Ja,« siger Bo.

Line sætter sig
hos Bo.

Han smiler 
til hende.

»Så læser vi igen,«
siger Anne.

»Vi deler min bog,«
siger Bo.

Bo og Line
læser sammen.

Line er god
til at læse.



Side 5.
.

»Ja,« siger Bo.

Line sætter sig
hos Bo.

Han smiler 
til hende.

»Så læser vi igen,«
siger Anne.

»Vi deler min bog,«
siger Bo.

Bo og Line
læser sammen.

Line er god
til at læse.

De sidder tæt.
Det kan Bo
godt lide.

Så ringer det ud.
De har fri.



Side 6.
.

Side 7.
.

»Hvor bor du?«
siger Bo.

»På Ryvej,« siger Line.

»Det er tæt
på mig.
Skal vi følges?«
siger Bo.

Line nikker.
Så går de ud.



Side 7.
.

»Hvor bor du?«
siger Bo.

»På Ryvej,« siger Line.

»Det er tæt
på mig.
Skal vi følges?«
siger Bo.

Line nikker.
Så går de ud.

Det er koldt ude.
Det sner.

Line tager 
sne op.
Hun laver 
en bold.

Så kaster hun den
efter Bo.

Bo smider 
sin taske.
Han kaster
sne på Line.



Side 8.
.

Side 9.
.

De leger længe.

Bo griner.
Han har det sjovt.

Nogle drenge
kommer forbi.

»Bo elsker Line.
Bo elsker Line,«
råber de.

Bo bliver sur.

Han vil kaste
sne efter dem.



Side 9.
.

De leger længe.

Bo griner.
Han har det sjovt.

Nogle drenge
kommer forbi.

»Bo elsker Line.
Bo elsker Line,«
råber de.

Bo bliver sur.

Han vil kaste
sne efter dem.

»Du skal ikke
høre efter.
Kom, vi går,«
siger Line.

Så tager hun
Bo i hånden.



Side 10.
.

Side 11.
.

Bo og Line 
går hjem.

De kommer
til Lines hus.

»Her bor jeg,«
siger Line.
»Skal vi lege
igen i morgen?«

Bo nikker.

»Du er sød,«
siger Line.
»Du skal have
et kys.«



Side 11.
.

Line giver Bo
et stort kys.

»Smæk,« siger det.

Bo bliver våd.
Han tørrer munden.



Side 12.
.

Så løber 
han hjem.
Han tænker 
på Line.
Hun er smuk
og sød.

Får han
et kys mere?

Får han et
i morgen?


