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Side 3.
.

Det er sommer.
Mor og far
står i haven.

De har købt
et nyt telt.
Nu har de
sat det op. 

»Se, Bo,«
siger mor.

Bo løber hen
til teltet.
Han ser 
ind i det.



Side 3.
.

Det er sommer.
Mor og far
står i haven.

De har købt
et nyt telt.
Nu har de
sat det op. 

»Se, Bo,«
siger mor.

Bo løber hen
til teltet.
Han ser 
ind i det.

»Må jeg sove
her i nat?«

»Vil du sove alene?«
siger mor.
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.

Side 5.
.

Bo tænker sig om.
Det er mørkt
om natten.
Der er ingen lys.

Nej, han vil ikke  
sove alene.

Så får Bo
en ide.
Han ser på mor. 

»Må jeg sove
sammen med Line?«



Side 5.
.

Bo tænker sig om.
Det er mørkt
om natten.
Der er ingen lys.

Nej, han vil ikke  
sove alene.

Så får Bo
en ide.
Han ser på mor. 

»Må jeg sove
sammen med Line?«

»Ja, det må du,«
siger mor. 

Så ringer hun
til Lines mor.
Line må gerne
sove hos Bo.

»Jubi,« råber Bo.

Han glæder sig.
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Side 7.
.

Lidt efter kommer Line.
Så går de
ud i teltet.

Bo og Line leger.
De leger længe.
Så bliver det mørkt.

»Jeg henter en lygte,«
siger Bo.



Side 7.
.

Lidt efter kommer Line.
Så går de
ud i teltet.

Bo og Line leger.
De leger længe.
Så bliver det mørkt.

»Jeg henter en lygte,«
siger Bo.

Bo finder lygten.
Han finder også  
en bog. 

Så løber han
ud til Line. 
Han sætter sig
under dynen. 
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.

Side 9.
.

Bo åbner sin bog. 
Den hedder: »Det spøger.«

Bo læser
om et slot.
Der er mørkt, 
og det spøger. 



Side 9.
.

Bo åbner sin bog. 
Den hedder: »Det spøger.«

Bo læser
om et slot.
Der er mørkt, 
og det spøger. 

»Stop,« råber Line. 

Hun bliver bange.
Men Bo læser videre. 

Han læser 
om et mord.

Så hører 
de en lyd. 
Der er nogen
i haven.



Side 10.
.

Side 11.
.

Nu er Bo
også bange. 

»Tror du, det spøger?«
siger Line. 

De hører lyden igen.

Bo lyner teltet op.
Noget hvidt svæver
rundt i haven.



Side 11.
.

»Hjælp, det spøger,«
råber Bo.

Han løber 
ud af teltet.
Line løber efter. 
Nogen griner bag dem.

»Der blev I bange,«
griner Ib.

Han har et lagen
i hånden.



Side 12.
.

»Er det bare dig?«
siger Bo.

Nu er han ikke
bange mere. 

»Må jeg sove
hos jer?«
siger Ib. 

Bo nikker.
Så går de
ind i teltet. 
Der er fint plads
til tre.


