
Side 1.
.

Bo
får hyben.
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Side 2.
.

Det er sommer.
Bo har ferie.
Han går
ned til havet.

Så ser han
en busk. 
Den er 
fuld af hyben. 

»Uhm..«



Side 3.
.

Bo elsker hyben.
Han vil plukke
hyben til mor. 
Så kan hun
lave suppe. 
Måske kan hun også
lave marmelade.

Bo tager
sin kasket af. 
Den kan han
plukke hyben i. 



Side 4.
.

Bo går
hen til busken.
Der er mange hyben.
Men de hænger
langt inde.

Bo kan ikke nå.
Han må
ind i busken.

Bo går langt ind. 

»Av,« råber han. 

Der er torne
på busken.

Han har bare arme.
Han har også
bare ben. 
Der kommer lange rifter. 



Side 5.
.

Nu bløder det. 
Men Bo er sej. 
Han vil
ikke give op.
For nu vil han
have hyben. 



Side 6.
.

Snart er Bo
helt inde.
Han fylder sin kasket.

Så går han ud. 
Nu vil han smage. 

Bo bider 
i et hyben. 
Det er fuld
af pulver. 

Bo har hørt,
det klør.
Men nej.
Det tror han
ikke på. 



Side 7.
.

Han tager noget pulver.
Så hælder han det
ned ad ryggen. 

Det klør ikke.
Sikke noget vrøvl. 



Side 8.
.

Bo åbner flere hyben.
Han griner.
Så hælder han
mere pulver ned. 

Men hov.
Hvad er nu det?
Nu klør det!



Side 9.
.

Bo hiver blusen af.
Så ryster han den.
Den er fuld af pulver. 

Han gnider også ryggen
med blusen.
Men det klør stadig.

Hvad skal Bo nu gøre?
Han vil plukke
flere hyben.
Han har ikke nok.
Men det klør
mere og mere. 



Side 10.
.

Bo tager sin kasket.
Han putter 
flere hyben i. 
Men så 
må han stoppe.
Det klør vildt meget. 
 
Bo løber.
Han må hjem
til mor.
Hun skal se
på hans ryg. 



Side 11.
.

Er det mon 
farligt pulver?
Kommer der 
store bylder?
Bliver han syg?

Bo er bange. 
Det klør og klør.
Godt han snart
er hjemme. 



Side 12.
.

Lidt efter
står Bo hos mor. 
Hun ser på ham. 

»Men Bo.
Hvad er der sket?«

Hun ser 
på hans rifter.
Hans ryg er
helt rød. 



Side 13.
.

Bo giver mor
sine hyben.
Han siger,
hvad der er sket. 

»Kom, Bo.
Du skal i bad.«

»Men det klør.
Får jeg bylder?«
siger Bo. 

Mor smiler.

»Nej.
Det klør bare. 
Gå i bad.
Så går det
snart væk.«



Side 14.
.

Bo går i bad.
Og ja.
Nu går det bedre.
Det klør kun lidt.

Han tager
en ren bluse på.
Så går han
ud til mor. 

»Nu koger jeg hyben.
Så får vi suppe,«
siger mor.

»Jubi.
Kan vi også lave
marmelade?«
siger Bo. 



Side 15.
.

»Ja, men så skal du
hente flere.
Vi skal bruge
en hel skål,«
siger mor. 

Bo får 
en stor skål.
Så går han. 



Side 16.
.

Bo går 
ned til havet.
Han finder
en god busk. 
Så plukker han løs.

Til sidst har Bo
en hel skål. 
Så løber han hjem
til mor. 



Side 17.
.

Hos mor dufter
det godt.
Det dufter af hyben.

»Her er lidt suppe,«
siger mor. 



Side 18.
.

Bo spiser sin suppe.
Den smager godt. 
Så går han
hen til mor.
Nu skal de
lave marmelade.

Bo hygger sig.
Det var godt,
han fandt de buske. 
Og tænk.
Det er gratis!



Side 19.
.

Bo elsker gratis mad
som hyben. 
Men han elsker ikke pulver.
For det klør!


