
Side 1.
.

Bo 
kører bil.
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Side 2.
.

Side 3.
.

Bos far har købt
en bil.
Den er ny.

Bilen står
på en bakke. 

Bo går hen
til bilen.
Den er flot.

“Må jeg se bilen?”
siger Bo.

“Ja,” siger far.



Side 3.
.

Bos far har købt
en bil.
Den er ny.

Bilen står
på en bakke. 

Bo går hen
til bilen.
Den er flot.

“Må jeg se bilen?”
siger Bo.

“Ja,” siger far.

Bo ser på bilen.
Den er rød.

“Må jeg 
gå ind i den?”

“Ja,” siger far.
“Men du må ikke
røre noget.”



Side 4.
.

Side 5.
.

Bo åbner
døren.
Så går han ind.

Bo sætter sig
bag rattet.
Nu vil han køre.

“Brrr, brrr,”
siger Bo.

Han leger,
at han kører stærkt.



Side 5.
.

Bo åbner
døren.
Så går han ind.

Bo sætter sig
bag rattet.
Nu vil han køre.

“Brrr, brrr,”
siger Bo.

Han leger,
at han kører stærkt.

Så ser Bo
en pedal.
Han vil træde
på den.
Men han kan
ikke nå. 

Så ser han
en stang. 
Bo hiver i den.



Side 6.
.

Side 7.
.

Bilen kører. 
Den kører
ned ad bakken.

Bilen er stor.
Bo kan ikke
styre den.
Og han kan
ikke se vejen.

“Hjælp,” råber Bo.
Han er bange.



Side 7.
.

Bilen kører. 
Den kører
ned ad bakken.

Bilen er stor.
Bo kan ikke
styre den.
Og han kan
ikke se vejen.

“Hjælp,” råber Bo.
Han er bange.

Bilen kører og kører.
Først kører den
ned ad bakken.

Så kører den
lige ud. 
Bo kan ikke
stoppe bilen.



Side 8.
.

Side 9.
.

En mand går
over gaden.
Bo vil ikke
køre ham ned.
Bo trykker på 
bilens horn.



Side 9.
.

En mand går
over gaden.
Bo vil ikke
køre ham ned.
Bo trykker på 
bilens horn.

“Dyt, dyt,” lyder det.
Manden ser bilen.
Han løber væk.

Så ser manden Bo.
Han kan se,
Bo er alene.

“Hjælp,” råber Bo.



Side 10.
.

Side 11.
.

Manden løber
hen til bilen.
Han hiver
døren op.
Så træder
han på 
bilens bremse.



Side 11.
.

Bilen står stille. 
Manden ser på Bo.



Side 12.
.

Side 13.
.

Så ser Bo far.
Han står bag manden.
Han puster og puster.
Han har løbet 
efter bilen.

Far ser på manden.



Side 13.
.

“Tak skal du have,”
siger han.

Manden smiler og går.



Side 14.
.

Side 15.
.

Nu er Bo
alene med far. 
Han ser sur ud.

Far hiver Bo
ud af bilen.
Han rusker
i Bo.

“Er du rigtig
klog?” siger far.

Bo svarer ikke.



Side 15.
.

“Det var farligt,”
siger far.

Bo ser ned
i jorden.

“Det ved jeg godt,”
siger Bo.
“Jeg vil ikke 
køre bil mere.
Først når jeg
er voksen.”


