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Bo og 
hækken.

Af Kirsten Ahlburg.
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Det er sommer.
Bo er i haven.
Han skal hjælpe far.

Far står 
på en stige.
Han er ved
at klippe hæk. 

»Jeg vil også
klippe hæk.
Har du en saks?«
siger Bo.
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Det er sommer.
Bo er i haven.
Han skal hjælpe far.

Far står 
på en stige.
Han er ved
at klippe hæk. 

»Jeg vil også
klippe hæk.
Har du en saks?«
siger Bo.

Far går 
ned ad stigen.
Han finder 
en stor saks. 

»Du kan klippe her,«
siger far.

Han peger ned.
Så går han op
på stigen.
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Side 5.
.

Bo holder 
om sin saks.
Den er stor
og tung.

Så ser han
op på far.
Han bruger el
til sin hække-klipper.

Den larmer højt. 
Store bunker grene
falder ned. 

Det går stærkt.
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Bo holder 
om sin saks.
Den er stor
og tung.

Så ser han
op på far.
Han bruger el
til sin hække-klipper.

Den larmer højt. 
Store bunker grene
falder ned. 

Det går stærkt.

»Må jeg prøve din?«
siger Bo.

Men far svarer ikke.
Han kan ikke 
høre Bo.
Der er for meget larm.
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.

Efter en time
holder far pause.
Han vil have 
en øl. 

Far går
ind i huset.
Bo lægger sin saks.
Så tager han 
fars hække-klipper. 

Den er tung.
Bo kan næsten ikke
løfte den. 
Men han vil
klippe hæk.
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Efter en time
holder far pause.
Han vil have 
en øl. 

Far går
ind i huset.
Bo lægger sin saks.
Så tager han 
fars hække-klipper. 

Den er tung.
Bo kan næsten ikke
løfte den. 
Men han vil
klippe hæk.

Bo tænder på en knap. 
Store grene 
flyver ned på jorden. 
Det går stærkt.

Hækken bliver skæv.
Men Bo synes,
det er sjovt. 
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.

Det er hårdt. 
Bo holder en pause.
Så går han
i gang igen. 

»Læg den ned.
Er du rigtig klog,«
brøler far.

Han er kommet
ud i haven.

Bo vender sig om.
Fars hække-klipper
følger med. 



Side 9.
.

Det er hårdt. 
Bo holder en pause.
Så går han
i gang igen. 

»Læg den ned.
Er du rigtig klog,«
brøler far.

Han er kommet
ud i haven.

Bo vender sig om.
Fars hække-klipper
følger med. 

Saven rammer
den gule ledning. 
Den går midt over. 

Der kommer
en stor gnist.

»Hjælp,« råber Bo
og løber væk.  
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Far løber 
hen til Bo. 
Han rusker i ham. 
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.

»Så du 
den store gnist?
Du kunne være død,«
råber far. 

Bo ser
ned i jorden.
Godt den gnist
ikke ramte ham. 

Far tager
den lange ledning.
Nu skal den ordnes. 

Han samler den. 
Så får han 
sin øl. 
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Bo ser på far.

»Må jeg godt
hjælpe igen?
Jeg skal nok
passe på.«

Far nikker.
Så får Bo saksen. 

Nu vil han klippe.
Men kun med saksen.


