
Side 1.
.

Bo 
i Tivoli.

Af Kirsten Ahlburg.

Special-pædagogisk forlag.



Side 3.
.

Bo er i Tivoli. 
Mor og far
er med.

De står
ved et tog. 



Side 4.
.

Side 5.
.

Bo ser
en bil. 
Den vil han
køre i. 

Bo går
hen til bilen. 
Han kører
en tur. 
Det er sjovt. 



Side 5.
.

Bo ser
en bil. 
Den vil han
køre i. 

Bo går
hen til bilen. 
Han kører
en tur. 
Det er sjovt. 

Bo går hen
til toget.

Mor og far
er her ikke.
De er væk.

Nu er Bo alene. 
Han er bange. 



Side 6.
.

Side 7.
.

Bo ser en båd.
Her står mor.
Bo løber
hen til mor. 

 ”Hej, mor,”
siger Bo. 

En dame ser
på Bo. 
Hun ser sur ud.
Det er ikke mor. 



Side 7.
.

Bo ser en båd.
Her står mor.
Bo løber
hen til mor. 

 ”Hej, mor,”
siger Bo. 

En dame ser
på Bo. 
Hun ser sur ud.
Det er ikke mor. 

Bo går rundt
i tivoli.
Han ser et fly.
Det flyver højt.

Måske kan
han se
mor og far.



Side 8.
.

Side 9.
.

Bo står i kø.
Han får
et gult fly.
Han flyver højt.
 
Bo ser 
mor og far.
De står
ved en sø.
De taler
med en vagt.



Side 9.
.

Bo står i kø.
Han får
et gult fly.
Han flyver højt.
 
Bo ser 
mor og far.
De står
ved en sø.
De taler
med en vagt.

Bo råber.
“Mor.”
“Far.”
Men de hører
ikke Bo. 

Bo flyver.
Han vil ned.
Men han
flyver op.



Side 10.
.

Side 11.
.

Så er flyet nede.
Bo løber
hen til søen.
Men mor og far
er væk. 

Bo ser vagten. 
“Har du set
min mor og far?”
spørger Bo.

“Ja, kom,”
siger vagten.
Bo går med. 



Side 11.
.

Så ser han
mor og far. 
De står
ved en is-kiosk.
Bo løber
hen til dem. 



Side 12.
.

Mor og far
er glade.
Bo får et knus. 

“Nu skal vi
have en is,”
siger far. 

”En stor is,”
siger Bo. 
Nu er han
glad igen. 




