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Bo og 
cyklen.

Af Kirsten Ahlburg.
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Bo er glad.
Han har fået
en ny cykel.

»Den er flot,«
siger mor.

»Se.
Der er otte gear,«
siger Bo. 

Han cykler
en lille tur. 

Det er svært 
at cykle.
Sadlen er for høj.
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.

Bo er glad.
Han har fået
en ny cykel.

»Den er flot,«
siger mor.

»Se.
Der er otte gear,«
siger Bo. 

Han cykler
en lille tur. 

Det er svært 
at cykle.
Sadlen er for høj.

Bo holder tungen
lige i munden.
Han vil ikke falde.

Bo lærer at bremse.
Han lærer også
at bruge gear.
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Næste dag
skal Bo i skole.
Han cykler derhen.

Foran skolen står Line.



Side 5.
.

Næste dag
skal Bo i skole.
Han cykler derhen.

Foran skolen står Line.

»Hej, Bo,«
råber hun.
»Har du fået
ny cykel?«

Bo nikker.
Han er stolt.
Han viser hende cyklen.

»Den er sej,«
siger Line.
»Blå er 
en flot farve.«

Bo sætter cyklen
foran skolen.
Han låser den
og løber ind. 
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I første time
har Bo dansk.
Han læser
om en blå cykel.

»Jeg har fået 
ny cykel.
Den er også blå,«
siger Bo. 



Side 7.
.

I første time
har Bo dansk.
Han læser
om en blå cykel.

»Jeg har fået 
ny cykel.
Den er også blå,«
siger Bo. 

I pausen vil alle
se cyklen.
Bo viser den frem.

»Jeg vil prøve den,«
siger Simon.

»Nej,« siger Bo.

Han kender Simon.
Han er 
en vild dreng. 
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.

Men Simon 
hører ikke efter.
Han hiver cyklen
fra Bo.

Simon kører
ned ad bakken.
Det går stærkt.

En bil kører frem.
Nu skal Simon bremse.
Han bremser hårdt.
Men han kan ikke
styre cyklen.
Han falder
og slår sig.



Side 9.
.

Men Simon 
hører ikke efter.
Han hiver cyklen
fra Bo.

Simon kører
ned ad bakken.
Det går stærkt.

En bil kører frem.
Nu skal Simon bremse.
Han bremser hårdt.
Men han kan ikke
styre cyklen.
Han falder
og slår sig.

Bo er sur.
Nu er cyklen væltet.
Måske er der
ridser på.
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Side 11.
.

Bo løber hen
til Simon. 

Simon rejser sig.

»Dumme cykel,«
siger Simon.

Så giver han cyklen
et spark.

Nu bliver Bo gal.
Han tager fat
i Simon.
De slås.
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Line henter lærer Anne. 

»Stop,« råber Anne.
»I må ikke slås.«

Anne løfter cyklen op.
Hun giver den
til Bo. 

Bo låser cyklen.
Så går alle ind.

Efter tre timer
har Bo fri.
Så cykler han hjem.
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Far står foran huset. 

»Gik det godt?«
siger far.

»Nej, Simon tog cyklen,«
siger Bo.
»Den fik en ridse.«

Far ser på ridsen.

»Den ordner jeg,« 
siger far.

Lidt efter
er ridsen væk.

Bo er glad.
Nu vil han cykle
en tur mere.


